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Vedr. projektet ”Naturhus Gjern Bakker” 

 

KFUM-Spejderne i Gjern ønsker at etablere Naturhus Gjern Bakker som et 

unikt naturfunderet, læringsorienteret og fællesskabsfremmende natur- og 

spejderfacilitet i det naturskønne område omkring Gjern by.  

 

Projektet skal motivere børn og unge til at indgå i gode, sunde og 

udviklende fællesskaber på tværs hvor elementer som ansvar, lederskab og 

nytænkning af løsningerne er nogle af de centrale pæle der hegner projektet 

ind.  

 

KFUM-Spejderne i Danmark, som Gjern Gruppe er en del af, er meget 

begejstrede for projektet, og støtter op om projektet med såvel økonomiske 

midler som med andre ressourcer i den udstrækning det kan lade sig gøre.  

 

Projektet er et helt centralt eksempel på hvordan man som lokal gruppe i 

KFUM-Spejderne forstår at udleve KFUM-Spejdernes vision om at ”vi 

sammen skal rykke verden – med vilje”. Vores strategi til udlevelse af 

visionen indeholde tre hovedindsatsområder: 1) Dygtige ledere skaber 

stærke fællesskaber, 2) Spejdergruppen som lokalt kraftcenter og 3) Vi 

rækker ud over os selv.  

 

Gjern Gruppe forstår med dette projekt at indfange alt det vi som 

organisation gerne vil når de samler dygtige ledere til at skabe et stærkt 

lokalt kraftcenter der er med til at række ud i lokalsamfundet. Gjern Gruppe 

har aktiveret lokalsamfundet, fundet samarbejdspartnere og har 

positioneret sig på en måde der gør, at gruppen bliver et knudepunkt for 

frivillige engagement i civilsamfundet i og omkring Gjern.  

 

Når dette projekt bliver til virkelighed vil Gjern have en ny facilitet der vil 

understøtte børn og unges læring, og skabe helt nye muligheder for at 

mange flere kommer i forbindelse med naturen og med spejderbevægelsens 

idéer om forpligtende fællesskaber, lederskab og tagen ansvar i 

lokalsamfundet.  

 

Vi håber at alle vil hjælpe med at støtte op om projektets tilblivelse.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Thomas Kirkeskov 

Generalsekretær 

 

 


