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Degnetoften fylder 25 år
I slutningen af maj i år er det 25 år siden, at Degnetoften blev
indviet. Forud for dette tidspunkt lå 3½ års hårdt arbejde og 6.559
frivillige arbejdstimer.
Ribe-Hviding gruppe fejrer naturligvis begivenheden, og gennem
dette lille hæfte, vil vi fortælle lidt om Degnetoftens historie og sende
en tanke til de pionerer, som var så forudseende.
Et kæmpe jubilæumsarrangement afholdes på Degnetoften lørdag
den 1. juni 2002.
Grupperådet har nedsat en arbejdsgruppe/festudvalg, som har fået
til opgave at festliggøre dagen med et jubilæumsarrangement og
arrangere en banket for de personer, som i sin tid var med til at
bygge centeret.
Det har været et stort arbejde at finde disse personer, men vi synes,
at det er lykkedes nogenlunde.

Arbejdsgruppen/festudvalget består af:

Knud Jensen
Villy Enemærke

Simon Schmidt
Jan Madsen

Jens Lykou Jensen
Poul Werge

TILLYKKE TIL KFUM-SPEJDERNE, RIBE-HVIDING GRUPPE
MED DEGNETOFTENS JUBILÆUM
OG GOD FORNØJELSE TIL LÆSERNE MED
25 ÅRS HISTORIE.
Med spejderhilsen
Festudvalget
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Degnetoften 25 års jubilæum
Starten
Opførelsen af et spejdercenter på Degnetoften påbegyndes
i efteråret 1973.
Det er KFUM-Spejderne i Ribe (senere Ribe-Hviding
gruppe ) der hermed får en gammel drøm opfyldt.
Allerede i 1965, da gruppen holdt indvielse af Spejderhuset
på Engvej i Ribe, melder de første tanker sig om at bygge
en større lejrhytte i en passende afstand fra byen. Inden for
en afstand på 30 km. findes nemlig ikke nogen egnet hytte,
der kan tage bare nogenlunde store spejdertroppe.
I 1969 begynder planerne at tage form. Byggeudvalget
bliver nedsat med H.S. Taumann og Lauritz Nissen-Schmidt
fra grupperådet samt gruppeleder Knud Jensen. Udvalget
har fundet en ualmindelig smuk og egnet grund, kaldet
Degnetoften, i V. Vedsted.
Kommunen, som ejer grunden, viser os den store velvilje
ikke blot at leje os grunden mod symbolsk leje; men også
give os et tilskud på 25.000 kr. til opførelse af et hus. Senere
lægger undervisningsministeriet yderligere 20.000 kr. til.
Med de penge, gruppen i øvrigt har fremskaffet, er
byggefonden nu på ca. 75.000 kr. Der er imidlertid endnu et
godt stykke vej tilbage, idet hele byggeriet som udelukkende
udføres som selvbyggeri, er budgetteret til 185.000 kr.
Der bliver arrangeret bankospil,
lavet og solgt murankre og
lysestager, der bliver slået reb,
solgt spejderjul og lodsedler og
meget mere.
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Et hav af godkendelser !
Selv om økonomien som nævnt er nogenlunde, er det med
”godkendelser” næsten en umulighed:
Først venter vi til kommunesammenlægningen i 1970. Kommunens
kulturudvalg vil først da behandle sagen, og efter et møde på selve
grunden med kulturudvalget og fredningsplansudvalget, beslutter
Ribe Byråd, at vi kan leje arealet ved Degnetoften på 3600 m² for en
periode af 49 år og med en årlig leje på 50 kr.
Den 19. januar 1972 meddeler fredningsplanudvalget at de intet har
at indvende mod, at der rejses en lejrbygning.
Den 25. februar 1972 meddeler Ribe amts tekniske udvalg, at man
kan stille bygningstilladelse i udsigt i henhold til love om by- og
landzoner.
I foråret 1972 afløses H.S. Taumann af Kirkegård Jensen, Ribe,
senere Aage Andersen, Ribe, og endelig indtræder tropleder Villy
Enemærke i udvalget for at stå for selve projektets udførelse.
Den 14. maj 1973 meddeler Ribe amtsråds tekniske udvalg
tilladelse til opførelse efter loven om by- og landzoner.
Den 10. juli 1973 meddeler Fredningsnævnet for Ribe
amtsrådskreds godkendelse af projektet.
Den 24. juli 1973 meddeler Ribe kommunes bygningsinspektorat
principiel bygningstilladelse - dog betinget af at
landvæsenskommissionen skal godkende spildevandsafledningen.
Den 28. august 1973 godkender sundhedskommissionen projektet.
Den 31. august 1973 meddeler sundhedskommissionen
vandindvindingsret til projektet.
Den 7. september 1973 vedtager
voresgrupperåd at igangsætte
projektet - selv om
landvæsenskommissionens
godkendelse af
spildevandsafledningen endnu ikke
foreligger.
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Igangsætning af byggeriet.
Den 6. og 7. oktober 1973 udgraves renderne til fundamentet. Da
førnævnte godkendelse endnu ikke foreligger må arbejdet standses.
I slutningen af november foreligger tilladelsen og arbejdet kan
fortsætte.
Den 24. og 25 november lykkes det - trods bidende kulde med blæst
- at få støbt det meste af fundamentet under jorden. I Danmark var
der forbud mod at køre i private biler om søndagen, så byggeholdet
blev transporteret i Taxa til Degnetoften.
1. og 2 december 1973 stoppes arbejdet. Det fryser for hårdt til at
støbe.
Den 8. og 9 samt 15. og 16 december afsluttes støbe-arbejdet og
forskallingsarbejdet
påbegyndes. Der fyldes
beton i støbekasserne.
Beton blandes ved hjælp
af en gammeldags
blandemaskine. Vandet
hentes fra bækken ved
hjælp af en motorpumpe
og ved selv at blande
betonen og bruge
støbekasser i stedet for
fundamentblokke,
spares mange penge.
I januar 1974 afsluttes
fundamentstøbningen
og udgravningen af
jordlaget inde i
bygningen påbegyndes
med hjælp fra en traktor.
I februar 1974 slår vi
søm i spær, så vi er
grønne i hovederne.
Villy Enemærke afsætter soklen
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Fastelavn på Degnetoften
Ved fastelavns-weekenden den 23. - 24. februar får vi hjælp fra
forældre, der alligevel er derude med deres spejdere - og der
samles 64 spær!
Fastelavn på Degnetoften blev en tradition mange år frem i tiden, og
da centeret stod færdigt blev arrangementerne udvidet til
fastelavnsweek-ends.
REJSEGILDE
I marts 1974 rejses gavle og
skelet til vægge. Der støbes
Fastelavn
på
fundamenter til skillevægge og
Degnemurerarbejdet kan påbegyndes.
toften
I april 1974, hvor Hviding og Ribe
grupper i øvrigt bliver
sammenlagt, mures der fortsat på
skillevægge og i slutningen af
april anbringes samtlige 64 spær
på væggene og det meste af
hovedfløjen rejses.
Den 27. april 1974 holder vi
rejsegilde.
Gruppens blæseorkester
underholder og de sidste spær
rejses
Gruppeleder Knud Jensen
Husets
fortæller de mange fremmødte
skelet
spejdere, forældre og officielle
rejses
gæster om arbejdet.
Tropleder Villy Enemærke takker forældre, spejdere og andre for det
arbejde, der allerede er udført, og håber, at endnu flere kan deltage i
det arbejde, der endnu mangler.
Viceborgmester Erik Rosenstand ønsker tillykke og fortæller om
områdets tidligere funktion som sportsplads for skolen.
Seminarielektor Richard Jensen udtrykker sin glæder over den store
aktivitet, der er sat i gang i gruppen.
Efter talerne underholder gruppens blæseorkester igen, og der kan
købes kaffe, øl, vand og pølser.
-7-
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Arbejdstimer ved rejsegildet:
Spejdere:
622 timer
Ledere:
705 timer
Grupperåd:
124 timer
Forældre:
32 timer
Andre:
26 timer
I alt:
1.509 timer

Der gøres klar til servering af pølser
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Centeret begynder at “ligne” !
Efter sommerferien 1974 er det vestlige bade- og toiletrum pudset
og det samme er fyrrum og viktualierum. Hele den indvendige kloak
er udført.
Der er lagt tag på østfløjen og tagpålægningen fortsætter.
I slutningen af august 1974 er taget pålagt og opsætningen af
blokhusbrædder på bygningen påbegyndes. Brædderne er forinden
blevet imprægneret. Opsætningen forsætter i rigtig mange måneder.
Græstørv på taget !
Lørdag den 26. oktober er den hidtil største kraftanstrengelse på
een dag !!
Græsset på en fodboldbane i Gredstedbro, der hvor den nye
Kongeåhal opføres,
skal fjernes og lægges
på taget af
spejdercentret
Degnetoften!
Ved hjælp af en særlig
maskine er plænen
skåret i tørv af 40 x 100
x 6 cm. Tørvene der er
1.000 m² skal fjernes og
køres til Degnetoften.
Allerede kl. 7 er 3
lastbiler og 22 personer
i sving.
Tørnene rulles sammen
og transporteres til V.
Vedsted.
Med denne
kæmpeindsats lykkes
det at få alt flyttet inden
kl. 15 om
eftermiddagen.
En traktor gør det lidt lettere
at få græstørvene op på taget
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Denne dag udføres i alt 152 arbejdstimer.
I løbet af de næste to weekends i november bliver tørvene lagt på
taget. Først er der lagt grus på tagpladerne, dernæst græstørv med
græsset nedad og til sidst er græstørvene lagt ovenpå med græsset
opad.
I januar og februar 1975 fortsættes med udvendig træbeklædning og
der isættes vinduer.
Vejen til Degnetoften er opkørt og repareres med murbrokker fra
DUI huset ved diget.

Der holdes pause og madpakken nydes
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Der rykkes “indenfor”.
De sidste af de 22 vinduer isættes, centralvarmekedlen installeres
og arbejdet indendørs kan påbegyndes. Der installeres
varmesystem i påsken1975. Der køres leca ind til isolering af gulve,
og støbning af gulve kan påbegyndes .
Efter sommerferien installeres eget vandværk. Flere år senere, efter
flere forgæves forsøg på at finde rent vand tilsluttes Degnetoften det
offentlige vandværk.
Gas og olieledninger indlægges.
Den 13. - 14. september 1975 afsluttes kloakarbejdet og en olietank
nedgraves. Taget, der er stærkt medtaget af tørke, repareres.
Den 20. - 21.
september støbes
de sidste gulve
færdige, 4 af
yderdørene
isættes, og vi
påbegynder
opsætning af
granrustik på
lofterne.
I oktober 1975 er
et værelse næste
beklædt, og vi kan
danne os et indtryk
af, hvordan et
værelse kommer til
at se ud.

Familien
Enemærke
beklæder
udendørs mens
andre arbejder
indendøre
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Status ved årsskiftet 1975/76
Det meste af de udendørs arbejder er færdige. Der mangler endnu
inddækningen af tagrender, pudsning af sokkel, færdiggørelse af
vinduer og en del jordarbejde.
Indvendig koncentrerer arbejdet sig om at få opsat beklædning,
granrustik, spånplader og blokskåne brædder, som skal monteres i
pejsestuen.
I vestfløjen er alle spånplader opsat (een væg i hvert rum).
Endvidere er alle lofter opsat og den øvrige vægbeklædning skrider
godt fremad. Et rum er færdigt.
I østfløjen er lofterne opsat, og man er begyndt med
vægbeklædningen.
I salen arbejdes med loftet. I løbet af juleferien er vandrørene
installeret. Varmeinstallationen er færdig takket være smed Voigt, og
der er konstant varme på centret af hensyn til det meget træarbejde.
Arbejdstimer ved årsskiftet 1975/76
Spejdere:
1.431 timer
Ledere:
2.520 timer
Grupperåd:
268 timer
Forældre:
95 timer
Andre:
313 timer
I alt:
4.627 timer
Foråret 1976 går med at slå søm i Degnetoften - som det blev sagt
og skrevet i gruppebladet Vægteren.

Lars Enemærke
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Afslutningen påbegyndes
I efteråret 1976 lægges klinker på gangarealerne, elarbejdet
afsluttes, tagudhænget gøres færdigt og muring af pejs påbegyndes
af Ib Zoega.
Der arbejdes nu under pres, for Degnetoften er allerede udlejet for
foråret 1977 !!
I julen 1976 påbegyndes indfatningerne i vinduerne, og næsten alle
fliser er nu opsat i baderummene kun gulvfliser mangler. Gardinerne
er ved at blive syet med hjælp fra forældreforeningen, og nu
arbejder vi også almindelige hverdagsaftener.
I påsken 1977 er den vestlige værelsesfløj færdig og hvert værelse
udstyret med 6 køjer, 2 garderobeskabe, et stort bord og - senere - 4
taburetter.
De elektriske installationer er afsluttede, og der arbejdes hårdt med
de sidste “småting”.

Villy
Enemærke og
Sigurd
Jensen
afslutter
beklædning.
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INDVIELSE AF DEGNETOFTEN
Så lykkedes det ! Resultatet af 3½ års hårdt arbejde kan vi med
glæde fremvise for gruppens forældre og spejdere, venner og
byrådsmedlemmer.
Det bliver tirsdag den 31. maj 1977.
PROGRAM:
Kl. 17.30
Kl. 18.30
Kl. 19.30

Kl. 21.00

Gruppens blæseorkester spiller.
Rundvisning i centeret.
Medlem af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse
Oscar Holst Jensen indvier spejdercentret.
Vi serverer lidt spiseligt mod en beskeden
betaling.
Det er hidtil lykkedes at holde byggeregnskabet fri
for udgifter til administration og fortæring.
Flaget tages.

Knud Jensen
holder
indvielsestalen
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Arbejdstimer til slut
Spejdere:
1.723 timer
Ledere:
3.547 timer
Grupperåd:
674 timer
Forældre:
196 timer
Andre:
419 timer
I alt:
6.559 timer

Rigtig mange mødte op til indvielsen den 31. Maj 1977
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Vi bruger selv centeret
Lørdag den 27. august 1977 er der endelig en ledig week-end, så vi
selv for første gang kan bruge Degnetoften, og det var med en flot
ledertræning.
29 personer deltog i planlægnings- og træningsweek-enden og for at
kunne dygtiggøre sig. Pladsen foran Degnetoften bliver flittigt brugt
til pionerarbejde.
I november var ulvene for første gang på Degnetoften og den 17.
december 1977 bliver der afholdt juleafslutning for alle enheder på
Degnetoften en tradition, der stadig opretholdes den dag i dag.
Byggefest
Den 7 januar 1978 kan gruppen endelig få tid til at afholde den
egentlige byggefest for Degnetoften med følgende program:
Kl. 16.30
Kl. 18.30
Kl. 20.30

Premiere på Knud Jensens smalfilm om
Degnetoften. Filmen er en tonefarvefilm om
opførelsen af centeret. fra start til indvielse.
Festmiddag
Hyggeligt samvær
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Status på det først år
Gruppebladet Vægteren bringer i januar nummeret 1978 en
opgørelse på overnatninger i 1977. Samlet har der været 3862
overnatninger på Degnetoften.
Degnetoften ”tegnes”
Tegneren Gustav Holgersen, Varde, afleverer 3 flotte
stregtegninger, som udvalget for Degnetoften har ladet tegne.
Tegningerne benyttes stadig i dag og sælges bl.a. som postkort.

Patruljelederskole
Den 20. januar 1978 blev Degnetoften benyttet til patruljelederskole
for distriktet med over 60 deltagere.
I mange år derefter var Degnetoften distriktets og divisionens
foretrukne uddannelsescenter.
Legat til Degnetoften
Den 26. januar 1978 får Degnetoften overrakt halvdelen af Ribemønt prisen fra Sparekassen Sydjylland. Prisen er uddelt for
prisværdige initiativer i årets løb i Ribe kommune. Prisen er på
6.439,05 kr. samt et flot diplom, som i dag hænger i pejsestuen på
Degnetoften.
Beløbet bliver brugt til indkøb af en kartoffelskræller-maskine og en
fryser.
- 17 -
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Den første reparations week-end
Den 15-16. april 1978 bliver den første reparations week-end og
rengøringsweek-end gennemført på Degnetoften.
30 flittige personer deltager, og ud over tilplantningen af gårdhaven,
biver centeret gjort skinnende rent.
Week-enden bliver en tradition, der hvert år er udført via frivillig
arbejdskraft.
Ideen og den flotte frivillige indsats er uden tvivl grunden til, at
centeret i dag kan fremstå så velholdt.

Simon Schmidt skifter madras betræk
Billede fra reparationsweekend april 2002
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Gruppen fejrer jubilæum
Selvfølgelig er Degnetoften rammen om Ribe-Hviding gruppes 40
års jubilæum den 7. maj 1978. Ca. 400 mennesker har fundet vej til
centeret, der i dagens anledning er omdannet til et kæmpe spejdertivoli med alt, hvad dertil hører.
Orkesterweek-end
Gruppens blæseorkester afholder øve-week-end på Degnetoften
den 20. oktober 1978. Også det bliver en tradition, der fortsætter i
mange år.
Orkesteret bliver nedlagt i 1994, men de gamle blæsere med familie
mødes stadig hvert år på Degnetoften.

Orkesteret øver på Degnetoften.
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6.969 overnatninger i 1978
Af gruppebladet Vægterens januar nummer 1979 fremgår
overraskende, at udlejningen af Degnetoften har overgået alle
forventninger. Degnetoften er blevet til en ren indtægtskilde for
gruppen. Det er den stadig i dag, og den er med til at finansiere en
stor del af spejderarbejdet i Ribe-Hviding gruppe.
Flot 8 siders brochure
Til brug for udlejningen af Degnetoften udarbejder Knud Jensen i
april 1981 en flot 8 siders brochure med alle nødvendige
oplysninger om centeret. På bagsiden er der påført forslag til
udflugter for lejrskoler mfl.
Brochuren trykkes hos OffBo tryk v. Jens Claus Jensen, der selv har
en lang spejderbaggrund i gruppen.
Adgangsvejen opkørt
I foråret 1981 er adgangsvejen til Degnetoften så opkørt, at man
anbefaler brugerne at parkere på asfaltvejen og spadsere til
Degnetoften.
Der bliver kørt fyld i vejen, så den igen bliver farbar.
Et par år senere etablerede Ribe kommune en rigtig grusvej til
centeret fra V.Vedstedvej ligesom der bliver opsat et skilt med
teksten Degnetoften.
Det har imidlertid været et stort ønske at få vejen til Degnetoften
asfalteret. Ribe kommune har kikket velvilligt på ønsket, men har
efter 25 år endnu ikke kunnet afse midler til arbejdet.
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Lejen for Degnetoften
Af Vægterens november nummer 1981 fremgår, at lejen for 1982
bliver sat til 15 kr. pr. overnatning dog mindst 350 kr. Herudover skal
betales for gas, el og varme.
Her 20 år senere udlejes Degnetoften for 40 kr. pr. overnatning
minimum 850 kr.
Århus orkester til Degnetoften
Gruppens orkester får den 4-6 november 1982 besøg af et
spejderorkester fra Århus.
Gæsterne kom allerede fredag aften, og der bliver spillet hele weekenden for fuld udblæsning.

Nye støvsugere
I november 1983 vedtager grupperådet at indkøbe 2 nye støvsugere
til Degnetoften. Det er helt nye industristøvsugere, og de bruges den
dag i dag.
Regler om egen leje af Degnetoften
Grupperådet vedtog i slutningen af 1983, som en prøveordning, at
ændre reglerne for egen-leje af Degnetoften. Reglen har været, at
de, der var med til at bygge Degnetoften har lov til at låne den.
Fremover kan Degnetoften lånes ud til voksne medlemmer af
- 21 -
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gruppen fortrinsvis på fredag aftener og under forudsætning af, at
man deltager i den almindelige vedligeholdelse af centeret.
Nogenlunde samme regler gælder i dag, men der er dog indført en
mindstebetaling.
Raftegård etableres
Ved reparationsweek-enden i foråret 1985 bliver der etableret en
raftegård på Degnetoften. En raftegård er et stativ, hvor gran-rafter
kan placeres. Granrafter benyttes til pionerarbejder for spejderne.
Raftegården er lavet af store telefonpæle. Samtidig blliver
gårdspladsen ”indrammet” med telefonpæle, så beplantningen
beskyttes, og man kan sidde i gårdspladsen.
Degnetoften studset !
Tropleder Sigurd Jensen og et par frivillige har studset græsset på
Degnetoften, står der i Vægteren i efteråret 1985. Samtidig har taget
fået tilsat lidt gødning, så det er klar til vinterens stabadser. Jorden
på taget skal plejes. For sur jord ødelægger taget og det har vi
erfaret før. Jorden har været skredet og den underliggende plastic er
blevet mørnet af solen.
Degnetoften i TV Syd
En række programmer
om påsken skal
optages til TV Syd.
Optagelsen foregår på
Degnetoftens arealer
og med spejdere og
ledere fra gruppen
som statister.

Sandkasse
I foråret 1988 etableres en sandkasse på arealet nord for
Degnetoften. Hermed er et ønske fra lejerne opfyldt. Sandkassen er
indrammet af telefonpæle. Med sandkassen håber vi også, at
udgravningen af sand i diget syd for Degnetoften ophører.
- 22 -
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Diget repareres
Diget foran
Degnetoften ned mod
åen er nedslidt,
konstaterer man i
efteråret 1988 Der skal
faktisk bygges et helt
nyt dige op. En kontakt
til Teknisk forvaltning
fastslår, at vi som
lejere af området selv
har pligt til at
Anders Kværnø, Michael Schac,k Allan Beck m.flere
vedligeholde det.
Arbejdet vil koste over 10.000 kr., men det viser sig at roverklanen
Cobra kan klare opgaven. Der fyldes 100m2 jord i det nye dige.
Området, hvor åen svinger, vil fremover været et ”lukket” område
oplyser hytteinspektør Simon Schmidt.
Taget repareres
I foråret 1990 udskiftes lægten omkring taget. Lægten, der har til
formål at holde på tørvene på taget, er rådnet. Dette bliver et større
arbejde, der deles over flere år.
I 1990 udskifteds de indvendige døre i begge fløje med nye
branddøre.
En kloakledning laver ravage
Et stort arbejde i foråret 1991 var etableringen af en kloakledning
rundt om vest-siden af Degnetoften og ind til en brønd i
gårdspladsen. En rendegraver og smedemester H.C. Voigt fik ryddet
gevaldigt op i buske og træer i gårdspladsen.
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En ”tung” bålplads
I foråret 1992 blev endnu et
tungt arbejde udført på
Degnetoften. Denne gang skal
de gamle og rådne
jernbanesveller, der benyttes
som siddepladser omkring
bålstedet, udskiftes. Flere tons
sveller udskiftes ved frivilligt
arbejde.

Bålpladsen
finpudses.
Ole
Kværnø
og
Jan
Madsen

Ny hytteinspektør
Hytteinspektør siden indvielsen
af Degnetoften, Simon Schmidt
stopper i begyndelsen af 1996.
Heldigvis fortsætter han som
kasserer for Degnetoften.
Ny hytteinspektør bliver Poul
Werge, der tidligere har været
gruppeleder i Ribe-Hviding
gruppe og for tiden er redaktør
af gruppebladet Vægteren.

Kjeld Friis
“Stamper” i
det.

Gave til Degnetoften
Divisionschef Betty Madsen afleverer i begyndelsen af 1997 en flot
gave til Degnetoftens pejsestue. Det er et skab med et bibelmotiv på
lågen. I skabet er en bibel, en billedbibel, et antal af det nyt
testamente og et antal spejdersangbøger. Skabet hænger i dag på i
pejsestuen mod vest.
Gårdspladsen belægges med sten
I begyndelsen af 1998 konstaterer vi, at regnvandet ikke kan sive
væk i de gamle sivebrønde i gårdspladsen.
Med hjælp fra en entreprenør bliver hele gårdspladsen gravet op,
nye kloakrør nedgravet og endelig belægges hele arealet med nogle
meget smukke sten. Hele renoveringen koster mere end 100.000 kr.
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Værelserne moderniseres
De 5 værelser i hvert af fløjene bliver i foråret moderniseret.
Garderobeskabene, som har været besværlige at vedligeholde,
smides ud og i stedet etableres en ”åben” og mere vedligeholdelsesfri garderobe.
Kloakken stoppet
Hytteinspektør Poul Werge konstaterer ved et eftersyn i slutningen
af 1998, at der står vand i badeværelset mod øst.
Smed H.C.Voigt bliver tilkaldt, og selv om både han og Poul i sin tid
var med til byggeriet af Degnetoften, kan de ikke finde ud af, hvor
brønde og kloaksystem er nedgravet. Ved hjælp af et videobånd
med den indspillede smalfilm fra indvielsen, bliver brøndene fundet
og repareret.
Opvaskemaskine
Degnetoften får en opvaskemaskine. Et ønske gennem mere end
20 år bliver nu opfyldt.
Modstanderne, der hele tiden har fastholdt, at spejdere skal lære at
vaske op på den ”gammeldaws” facon, må bøje sig for udviklingen!
Fodboldmål
I foråret 1999 opsættes 2 fodboldmål på pladsen nord for
Degnetoften. Hermed er der etableret en fast fodbold-bane, som
længe har været et ønske.
Indianerlejr på Degnetoften
I Pinsen 1999 åbnedes der for endnu en nyhed. Indtil nu har det
ikke været tilladt at opslå en teltlejr på Degnetoften. Dette skyldes
området, der er hedeområde med lyngplanter. Grupperådet
vedtager, at der som et forsøg må etableres en indianerlejr med
plads til 200 bævere. Lejren bliver en succes, og efter-følgende er
det nu tilladt at campere på Degnetoften i begrænset omfang, og
uden at der graves i naturen.
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Nye yderdøre
IForåret 2000 påbegynder en af Degnetoftens trofaste venner,
Søren Axelsen, en udskifte yderdørene mod syd. De gamle døre er
blevet lidt rådne efter mere end 23 år. Det er flotte døre, der bliver
isat, og arbejdet med udskiftningen fortsætter det efterfølgende år.
Nye vinduer
Foråret 2001 udskiftes de sidste døre mod syd og udskiftning af
vinduer på vestfløjen. I 2002 skiftes yderligere 7 vinduer i gården.
Ny hytteinspektør
Jens Lykou Jensen tiltræder i foråret 2001 som den 3. hytteinspektør idet Poul Werge rejser fra byen.
2002 jubilæumsåret
Et 25 årigt spejdercenter fremstår nu næsten som nyt og kan
modtage de mange jubilæumsgæster.
Noget af
beklædningen
i gården måtte
skiftes.
Max og Henry
klarer
opgaven.

Søren og
Palle i gang
med at skifte
vinduer i
gården.
Simon
overvåger.

Buskene ved indkørslen er efter 25 år blevet så kraftige at
der måtte ryddes op i det. Spejderne påtog sig opgaven
assisteret af Hans Christian, Sigurd og forældre.
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Et nyt “Elefanthegn”
skulle der til da de
elmaster der var
tidligere, havde
opgivet.
Flemming, Jørn m.fl. er
på holdet.

Spejderne malede toiletdørene, da de
efterhånden var noget skrammede.

Selv om vi for nogle år siden fik omlagt
gårdspladsen, skal der rengøres.
Peter Madsen og Jan Madsen.
Uden mad og drikke
du’r helten --- osv.
Vejret var fint så vi
flyttede udenfor.
Som det kan ses var
der et fremmøde til
årets reparationsweekend.
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