Pressemeddelelse
Kom og vær med, når Delfinerne (spejdere fra Egå og Skæring) lørdag
den 14. november fra kl. 10 om formiddagen indvier fremtidens
spejderhytte i Sorring Skoven.
100 meter svævebane, arkitekttegnede hytter i trætoppene og på jorden og en stor
trefløjet shelter. Der er med hjælp fra Baks arkitekter sat nye standarder for
spejderlivet, når Delfinerne indvier deres nye spejderhytte i Sorring Skoven i
Silkeborg Kommune.
- Vi har nytænkt den traditionelle spejderhytte ved at integrere den i den
omkringliggende natur, så vi får et sted, der appellerer til moderne børn og unge,
siger Carsten Mølgaard, som er leder af Delfinerne.
Der lå tidligere en nedslidt og næsten ubrugelig hytte på grunden. Det ville ifølge
Carsten Mølgaard ikke være nok at skifte den ud med en ny flot spejderhytte. De
moderne spejdere vil nemlig også have et spændende udeliv og mulighed for at dyrke
forskellige aktiviteter ude i naturen.
- Det er for eksempel en særlig og meget unik oplevelse at sove sammen med nattens
fugle og dyr i trætoppene, siger han og løfter sløret for et af elementerne i det, Egåspejderne kalder ”Fremtidens spejderhytte”.
Overnatning i trætoppene
Centralt på grunden ligger spejderhytten, som har en stor terrasse med udekøkken
og bålplads. I den ene ende af grunden ligger et tre-føljet shelter. I den modsatte
ende er der trætophytter, som er forbundet med gangbroer. Hytterne er hængt op i
stålwirer i op til mellem fire og seks meter fra jorden. Spejderne kan også slå
trætoptelte op, det vil sige telte der svæver oppe i træerne. Dertil kommer en
svævebane, som hurtigt kan bringe spejderne fra trætoppen ned til et vandhul. Der
er plads til, at mange af spejdergruppens 160 spejdere og ledere kan overnatte.
Området i Sorring Skoven er ikke kun tiltænkt spejderne fra Egå/Skæring. Delfinerne
inviterer andre til også at benytte området. Det kan eksempelvis være andre
spejdergrupper fra Aarhus eller børn og unge fra lokalområdet omkring Sorring.
Det har kostet 3,8 mio. kroner at opføre spejderprojektet. Blandt bidragyderne er
Aarhus Kommune, Friluftsrådet, Sct. Georgs gilderne i Århus, Vanførefonden, Baks
Arkitekter og Lokale og Anlægsfonden.
Den officielle indvielse foregår:
Lørdag formiddag den 14. november fra kl. 10-12.
Sorringskoven, Sanddalen 36, 8641 Sorring
Yderligere oplysninger:
Carsten Mølgaard, DDS spejdergruppen Delfinerne, 2479 7444

Fra gammel hytte

Til ny og fremtidsbaseret spejderhytte

