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SØFTEN: Et godt friluftsliv og 
spejdermøder udenfor som-
mer og vinter. 

Det er ifølge gruppefor-
mand Søren Roager forkla-
ringen på, at SøftenSpejder-
ne med 220 medlemmer er den 
største KFUM spejdergruppe 
i landet.

Der bor 2.700 mennesker i 
Søften. Det betyder dog ikke, 
at hver 12. indbygger i Søften 
er spejder, for gruppens med-
lemmer kommer ikke kun fra 
naboerbyerne som Hinnerup 
og Foldby men også helt fra 
Brabrand og Sabro.

En af  forklaringerne på, 
at spejdergruppen de seneste 
tre år har været landets stør-
ste KFUM spejdergruppe er, 
at der skal være mulighed for 
at være ude hele året, og der 
skal være tilstrækkeligt med 
ledere.

Derfor glæder Søren Ro-
ager sig over de ledere, som i 
1997 var så fremsynede, at de 

købte grunden på Brushøjvej 
på 14.000 kvadratmeter og året 
efter byggede den røde mur-
stens spejderhytte. Siden er 
der bygget et overdækket op-
holdsareal, så spejdermøder-
ne kan foregå udendørs om 
vinteren.

Holdånden
I følge en undersøgelse, som 
Copenhagen Economics i 2005 
lavede sammen med Det Dan-
ske Spejderkorps (de blå spej-
dere, red.) og Friluftsrådet, er 
der fire ting, som er vigtige 
for at få en attraktiv spejde-
gruppe. 

»Det første er holdånden, 
at man plejer lederne, og at 
man laver julefrokoster eller 
andre aktiviteter, som knytter 
den sammen. For det andet, 
at lederarbejdet er forenklet, 
så der ved lodseddelsalg eller 
andre opgaver er en klar plan 
for, hvad man skal. Og leder-
ne skal hverken slå græs el-
ler male hytten. Ambitioner 
er også vigtige for spejderar-
bejdet, det kan være ture til 

udlandet, og at man for ek-
sempel bygger et tårn, når vi 
er på lejr med andre grupper, 
så vi er synlige,« siger Søren 
Roager.  

»Endelig er det vigtigt med 
en visionær ledelse, som har 
styr på børneattester og an-
dre formaliteter, og at ledelsen 
også kigger fremad og sørger 
for, at der løbende er fokus på 

at uddanne nye ledere,« siger 
Roager. 

Han har været gruppeleder 
for SøftenSpejderne siden for-
året 2008 og arbejder som it-
koordinator hos Dansk Su-
permarked. 

Demokrati
Når det gælder spejderarbej-
det i praksis, så skal der være 

udfordringer til hvert spejder-
møde. Børnene skal lære nyt, 
ikke noget med alenlange for-
klaringer men efter en kort in-
struktion, skal de afprøve det, 
som de har lært.

»Allerede hos Bæverne (1. 
klasse) deler vi dem op i pa-
truljer, så de får forskellige 
roller og lærer om demokra-
ti og samarbejde og dermed 

udvikler sig til velfungerende 
voksne mennesker,« siger Sø-
ren Roager. 

Familiespejder
Senest har SøftenSpejderne 
startet Familiespejder for de 
tre-seks årige og deres foræl-
dre hver anden lørdag. Her 
kan de yngste afprøve det 
spejderliv, som deres ældre 
søskende begejstret fortæller 
om.

»Der er en mulighed for at 
lave Familiespejder hver lør-
dag, og det vil betyde flere 
medlemmer i Søften. Men Fa-
miliespejder er også en god 
måde at knytte tættere bånd 
til forældrene, så de ved, 
hvad det handler om, når vi 
har brug for folk til gruppe-
rådet, nye ledere eller folk til 
at hjælpe med praktiske opga-
ver. Men det vigtigste af  det 
hele er, at det skal være sjovt 
at være spejder,« slutter Søren 
Roager. 

Spejdersucces i Søften 
Rekord. Søftenspejderne er den største 
KFUM-spejdergruppe i landet. 

Søftenspejderne kan 

noget - de er den største 

spejdergruppe i landet, selvom 

der kun bor 2700 mennesker 

i Søften. Foto Hanne Bliksted
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i 4 dage - kun kr. 440,-
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Mad til Døren leverer gode
opskrifter og råvarer lige til døren

TVIS KØKKENER V/ FAVRSKOV KØKKENCENTER
BANE ALLÉ 6 / 8450 HAMMEL / TLF NR. 8696 9444 / F-KC.DK

TVIS.COM

MØD OS I BUTIKKEN
Vi elsker udfordringer, så lad os sammen finde løs-
ningen på dit næste projekt. Vi indretter køkken, bad
og garderobe løsninger til dine individuelle behov.

Mød Finn, Lise og Karl Ivan
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SØFTEN: Spejderlivet er no-
get med knob, kompas og ba-

re ben. 
Det klassiske billede af  en 

spejder passer meget godt 
på det spejdermøde, som avi-
sen overværer denne septem-

beraften. 
Vi er hos KFUM Spejderne 

i Søften, og selv om det lak-
ker mod efteråret, er flere af   
juniorene, som gruppen af  

børn fra 4. og 5. klasse kaldes 
i spejderverden, i shorts. 

Verdenshjørner
Mødet ved hytten på Brushøj-
vej starter med flaghejsning, 
og de to, som hejser flaget, 
træner flagknobet med en lil-
le fortælling, så børnene kan 

Ud i naturen med GPS og kompas

huske, hvordan de næste gang 
skal binde et flagknob. 

I dag er der fokus på ver-
denshjørner, og der leges 
’Sandstorm fra Sahara’, så 
børnene får en fornemmelse 
af, hvor de fire verdenshjør-
ner er.  Efter opdeling i patrul-
jer gælder det træning med 
kompas, som her i 2014 sup-
pleres af  GPS. Med stor iver 
og glade bemærkninger går 
børnene op i opgaven med at 
finde posterne, fordelt på spej-
dernes grund ved Brushøjvej. 

En god ånd
En stor del af  dem startede al-
lerede som ulveunger og ny-
der både de ugentlige spejder-

møder og weekendture. 
»Det er dejligt være ude i 

naturen,« siger Line Olesen, 
som har været spejder det me-
ste af  sin skoletid. 

Spejderhyttens placering 
midt i naturen var med til at 
gøre, at Anita Øhlenschlæger 
Jensen sidste år startede som 
leder i Søften, selv om hun bor 
i Aarhus. 

»Jeg besøgte flere spejder-
grupper, før jeg valgte at væ-
re med her i Søften. Der er så 
dejligt herude, vi kan lave bål 
og bygge borde og andre ting 
med rafter. Der er en rigtig 
god ånd herude,« siger hun 
der efter en pause på 13 år har 
genoptaget sit spejderliv.

Spejderliv. 4. og 5. klasses spejderne lærte om 
verdenshjørner, da avisen besøgte Søftens KFUM spejdere. 

Spejderleder 
Morten 
Thøgersen 
hjælper spejderne 
med at finde 
den rigtige 
retning. Foto: 
Hanne Bliksted 

Med en lille 
fortælling går det 

næsten som en 
leg at få bundet 

et flagknob. Foto: 
Hanne  Bliksted 
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