
Ansøgning:  Projekt  ''Nye Indtryk i Spejderskoven!' 
  

DDS Sindal Gruppe er en stor og aktiv gruppe i Vendsyssel  med aktivitet på alle alderstrin fra 

mikrober/familiespejd til seniorspejdere.  Vi har en solid ledergruppe og to spejderhuse, hhv.  i  Sindal og i 
Astrup 7 km derfra - men lægger hovedparten af vores aktivitet i hvert fald i sommerhalvåret udendørs.  

 
Sammen med en nabogruppe købte vi derfor  for nogle år siden Fjelsted Plantage af Hjørring Kommune. 

Siden har arbejdet på at gøre ''Spejderskoven'', som vi kalder den, til en fremragende ramme om alskens 
friluftsaktivitet. Vi har naturligvis først og fremmest fantastiske 22 ha natur med plads til at se en ræv, 

bygge en hule, fælde et træ, plukke svampe og  løbe o-løb - eller til at blive lidt væk, hvilket måske er det 

allermest spændende !Vi har dog også udstyret skoven med stier, bålhytte, multtoilet, vandhaner, shelter- 
og teltpladser, og en fantastisk svævebane. Senest har vi fået penge hjem til at bygge bl.a. en high-ropes 

bane, en permanent O-løbsbane og en lille skovlegeplads. 
 

Dette blot for at sige, at vi synes vi er en gruppe, der har noget at tilbyde til områdets børn og unge - både 

hvis de kommer som spejdere eller som vores gæster. Det sidste har vi gjort rigtig meget i, i form af 
samarbejde med de lokale skoler i Sindal og Astrup, med daginstitutionerne, kirkerne og med andre lokale 

foreninger. Vi har været gode til at invitere klasser og andre grupper af lokale børn og unge på besøg og har 
oplevet dette som en vigtig del af vores agitation.  

 
Desværre oplever vi at dette samarbejde bliver sværere i disse år. Folkeskolernes budgetter til ekskursioner 

er blevet til næsten ingenting og den lokale folkeskole i Astrup er blevet nedlagt og en stor del af de lokale 

børn går nu i skole i Hjørring.  Den nye friskole, der er opstået istedet, oplever vi som velvillig overfor os, 
men af en eller anden grund får vi stort set ingen spejdere derfra. Samtidig har vi så heldigvis oplevet, at vi 

pludselig kan få enkelte bybørn fra de Hjørring-skoler, der har Astrupbørn, til at gå til spejder hos os, hvilket 
tidligere var utænkeligt - men samlet set er vi blevet færre.  

 

Det vi gerne vil, er derfor at tilbyde skoleklasser, sfo'er og daginstitutioner, der har børn fra Astrup og 
Sindal, at de kan komme på tur i Spejderskoven, møde nogen af vores dygtige ledere, og få en på opleveren 

med de mange spejderaktiviteter vi kan tilbyde. Vi har en del ledere, der har mulighed for at stille frivilligt 
op, også i dagtimerne.  

Vi vil, i lyset af det ændrede skolemønster i lokalområdet, gerne længere ud geografisk end tidligere, og vi 

vil gerne også tilbyde noget til de lidt større børn end vi før har gjort. Programmet vil være afhængig af 
årstiden, hvem, hvor mange og hvor gamle vores gæster er, og hvor meget tid, der er til rådighed, men altid 

vil formålet være at give lokale børn og unge et solidt indtryk af, hvad det er vi kan tilbyde af fællesskab, 
naturoplevelser og spejderaktiviteter. 

 
Men som sagt - vi oplever at blive bremset af, at skolerne mangler penge til helt banale ting som en bus de 

10-12 km til Spejderskoven fra Hjørring , til råvarer til en gang bålmad eller andre materialer til brug for 

vores aktiviteter. i vil derfor gerne hermed søge 10.000 kr til dette formål - at kunne tilbyde skoler m.v. fra 
lokalområdet hel eller delvis dækning af transport og materialeudgifter i forbindelse med besøg i 

Spejderskoven i 2017.  
På Sindal Gruppes vegne 

  

  
Hans Paludan 

Leder, Astrup Junior og Trop.  
 

  
  

 


