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Moselund Spejdercenter 
et åndehul i byen – ude i skoven 

Kun 20 minutter fra Århus Hovedbanegård ligger Moselund Spejdercenter – et grønt åndehul i udkanten af Hinnerup. Der har 
det ligget siden 1960’erne, hvor driftige lokale spejdere byggede Store Moselund og senere købte Lille Moselund til. Men der er 
sket meget siden da. Hinnerup er vokset og afstanden til Århus er blevet kortere i kraft af bedre infrastruktur. Og snart bliver 
den endnu kortere, når Letbanen kommer til Hinnerup. 

Moselund Spejdercenter har derfor en helt unik placering: Langt ude i skoven og alligevel tæt på Århus. Der er flot natur, plads til leg og højt til 
loftet – med andre ord et rigtigt spejdercenter. 

Tidens tand har dog sat sit præg på centret. Bygningerne er dårligt isoleret, toiletterne er gamle og slidte og faciliteterne til madlavning og 
madopbevaring er ikke længere tidssvarende. Tilstanden er nu så kritisk, at centret begynder at blive valgt fra af spejdergrupper til 
weekendture og sommerlejre. Derfor ønsker vi, at der skal ske noget nu, så centret udvikles og bevarer det gode ry og rygte, som det 
har, for høj kvalitet i aktiviteterne og fantastiske omgivelser. 

Drømmemøder og visionsture 
Derfor har vi sat gang i en proces med at gentænke Moselund Spejdercenter. Sammen med 
spejdergrupper i Århus og omegn har vi fundet frem til de værdier og visioner, som skal ligge til 
grund for det nye Moselund Spejdercenter. Det har været en lang og spændende proces, hvor 
spejdere og ledere har deltaget aktivt. Resultatet er dels en nytænkning af Moselund 
Spejdercenter og en stor opbakning til det fra spejdergrupperne i hele Midtjylland. 
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Primitiv med vilje 
Spejderne og lederne fandt frem til disse tre værdier, der skal være bærende for det nye Moselund Spejdercenter: 
1. Primitiv med vilje 
2. Stedet med fokus på udendørs spejderaktiviteter og naturformidling 
3. Plads til vilde projekter, der bliver formet af brugerne 

Vi ønsker, at faciliteterne på centret skal støtte op og muliggøre aktiviteter, der understøtter værdierne. Hvordan disse faciliteter præcis skal 
udformes, er stadig uvist. Vi har drømme om sheltere i niveauer, aktivitetshytter spredt ud over centret, primitivt ude-storkøkken og 
hængekøje-hotel – naturoplevelser og aktiviteter, der bliver løftet til det næste niveau i forhold til, hvad spejderne kan opleve i den lokale 
spejdergruppe. 
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Bæredygtig hytte 
For at centret kan bruges til så mange forskellige aktiviteter som muligt ønsker vi også, at der skal bygges en hytte. Den skal bruges både til 
spejderkurser og -lejre, til lokale fritidsforeninger og til udlejning. 

Ligesom resten af centret, skal hytten udfordre og vise det næste niveau. Den skal derfor bygges så bæredygtigt som muligt – men ikke kun i 
forhold til forbrug. Også byggematerialerne skal være bæredygtige. Den skal derfor bygges med de nyeste teknologier indenfor træbygninger 
og passiv opvarmning gennem ventilationsvinduer. Hytten skal række ud i fremtiden og vise, hvordan vi som spejdere er med til at vise vejen 
mod et bæredygtig byggeri. 

Men en bæredygtigt hytte er kun begyndelsen! Målet er, at hele centret skal være bæredygtigt. Vi har tidligere afholdt en stor sommerlejr, hvor 
98% af maden var økologisk – inkl. slikket, som spejderne kunne købe i Tutten. Det var en stor succes! Det vil vi bygge videre på ved aktivt at 
arbejde med FN’s 17 verdensmål. Vi vil fokusere på økologi, undgå engangsemballage, lave kødfri opskrifter og meget meget mere, der er 
med til at vise spejderne og de besøgende på centret, at sammen kan vi rykke verden med vilje. 

Et center for alle 
Vi ønsker, at centret skal være et lokalt kraftcenter: Et sted med muligheder, oplevelser og inspiration. Centret skaber rammerne for store 
oplevelser i naturen og sammen fylder vi rammerne ud. 

Derfor skal centret også være åbent for offentligheden. Værdigrundlaget “Primitiv med vilje” vil vi udbrede, så familier fra Hinnerup og omegn 
kan få overraskende og inspirerende naturoplevelser, det lokale sport- og foreningsliv kan bruge centret som udgangspunkt for deres 
aktiviteter og skole og institutioner kan tage på tur i den flotte natur og mærke, at her er der højt til loftet. 
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Den videre proces 
Vi vil meget gerne invitere flere med i den videre proces for det nye Moselund Spejdercenter. Vi ved, hvad vi gerne vil opnå med centret – men 
vi har brug for hjælp til, hvordan vi kommer derhen. 

Vores tidsplan er, at vi gerne vil have et nyt færdigt spejdercenter i 2020. Det er ambitiøst, men tager man de nuværende faciliteters tilstand i 
betragtning er det nødvendigt, hvis centret skal bevare sin store opbakning. 

Vores budget for byggeriet er 20-25 millioner kr. Det inkluderer en hytte til kurser og udlejning, et aktivitetscenter, mindre aktivitetshytter og 
etablering af de decentrale aktivitetshytter og områder samt infrastruktur. 

Vi har brug for hjælp til at få udarbejdet en arkitektkonkurrence og til at finde den mest bæredygtige løsning – både hvad 
byggeomkostninger, drift og miljø angår. 

Derfor vil vi invitere både lokalsamfundet med i processen og fonde, der kan og vil hjælpe med at skabe morgendagens bæredygtige 
spejdercenter.  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Faktaboks 
Centret er ejet af Marselis Distrikt og Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne. 

Centret drives af frivillige kræfter, kaldet Mosmænd. Medlemmer til 
bestyrelsen vælges blandt de frivillige. Derudover sidder der repræsentant 
fra de to distrikter. 

Centret bliver i dag lejet ud til spejdere til weekendture, sommerlejre og 
kurser. Derudover udlejes centret også til folkeskoler, naturværksteder, 
dagplejere, børnehaver med flere. 

Aktivitet på centret 
Der er en høj aktivitet på centret. De arrangementer, som centret selv 
arrangerer, er velbesøgt og karakteriseret af høj kvalitet i aktiviteterne. Her 
følger et par eksempler på arrangementer de sidste par år:  
Centerlejr: sommerlejr for spejdergrupper, hvor centret tilbyder aktiviteter 
og håndterer alt det praktiske vedrørende forplejning. Der var 240 deltagere 
i 2018, 
Distriktssommerlejr for Marselis Distrikt: Over 300 deltagere. Centret 
hjalp med praktiske opgaver. Forplejningen var 98% økologisk.  
Distriktssommerlejr for Gudenå Distrikt: Over 500 deltagere. Centret 
stod for udvalgte aktiviteter.  
DM i Spejder: Over 150 deltagere.  
Ungdomskurser under KFUM-Spejderne: Der afholdes forskellige kurser 
på centret. Senest er der afholdt Roland 1. Kurset blev udvidet med flere 
pladser grundet stor tilslutning.


