FDF (spejderbevægelse) og Kraftcenter Korshøj giver mening.
Vi i FDF Harridslev er meget glade for at blive budt med i det fascinerende projekt Kraftcenter
Korshøj. FDF har været en del af Harridslev i mere end 40 år og selvom flokken efterhånden er
”ny”, så håber vi forsat at møde opbakning fra byen.
Vi holder til i den gamle pedelbolig ved Korshøj Skolen og er glade for denne løsning. Dog ser vi
udfoldelsesmuligheder i forbindelse med Kraftcenter Korshøj. Hvis planen fastholdes og vi kan få
tildelt et grønt areal (gerne til deling med andre), så har vi bedre mulighed for at arbejde med
spejder-færdigheder som blandt andre reb og rafter, bålaktiviteter og tur-liv. Vi har som sagt et
ganske fornuftigt areal, men en udfordring er fx at, hvis vi vil bygge en raftekarrusel, så skal vi både
bygge op og rive ned på 90 minutter. Vi kan desværre ikke lade rafter og andet materiel stå fremme
til ”blikfang”, fordi vi er på offentlig skolegrund.
En anden mulighed ved dette grønne areal er at have en lejrplads enten til telte eller shelters, hvor vi
kan tage vores yngste og nyeste børn og unge med på tur uden, at de får hjemve. Endvidere er der
mulighed for, at vi kan byde andre FDF-kredse med og på den måde styrke relationer på tværs af
Randers og endda landet.
Vi har også nu indimellem møder, der tager mere end 90 minutter, ligesom vi naturligvis også tager
på ture – men vi ser også det grønne areal som en mulighed for at skabe relationer på tværs af
foreningslivet i Harridslev. Vores ”lille oase” kunne også bruges af andre grupper i byen, der nyder
friluftsliv og bålhygge eller som gerne bare vil møde os. Det er mere uformelt at møde hinanden til
en gang bålhygge end at gå ind i en andens hjem/(pedel)bolig – vi håber også at tiltrække flere
medlemmer ved dette initiativ.

På vegne af børn, ledere og bestyrelse i FDF Harridslev
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