Skovhytten i Horstved
I foråret 1941 var vi som grønne KFUM-spejdere
fra Kolind og Rønde sammen i Horstved skov
under ledelse af bogtrykker Åge Kjær Andersen
fra Kolind og en hr. Hansen fra Rønde.
Det var i Peter Madsens skovhytte ”Flintholm” i
skoven tæt ved Horstved.
Vi var cyklende fra Kolind derud, og vi var alle
glade og forventningsfulde, det var den første tur,
vi var på, hvor vi skulle overnatte.
For os drenge var det en hel verden for sig, og når
vi var helt stille, kunne vi kun høre vinden suse i
træerne.
Huset var bygget af kampesten og sten fra marken
med voldgrave omkring.
Den første dag fik vi lov til at lege i skoven, og vi
havde en madpakke med til den første dag, og om
aftenen blev der tændt op i pejsen. Vi sad omkring
på gulvet og sang, og lederne læste historier.
Vi sov oppe på loftet i hytten på vores medbragte
tæpper, og næste morgen fik vi havregrød og så
var der en lille andagt, derefter skulle vi ud i
skoven og se, hvem af de 3 grupper der kunne lave
den bedste hytte af grene og mos fra skoven, så
skulle lederne se, hvem der var bedst.
Til middag fik vi medisterpølse, som Aage stod for,
og om eftermiddagen var der leg i skoven med
mange forskellige ting.
Dagen sluttede med kakao og boller, og bagefter
med sang med tak for at vi måtte være sammen.
Turen foregik i 1940, dengang var hytten næsten
helt ny.
Bent Laursen.
KFUM-spejderne i Kolind blev oprettet i 1941 ved
et møde, hvor deltagerne var boghandler Andersen,
købmand Breinegaard, bankdirektør Nielsen,
proprietær Sørensen fra Benzonshøj, møbelhandler
Danielsen og pastor Alfred Sunde. Der blev man
enige om at starte Kolind-gruppen.
Det første patruljemøde blev holdt hos Danielsen,
og der var mødt 8 drenge samt bogtrykker Aage
Kjær Andersen og købmand Laursen. I dagbogen
står der at ”det var et flot patruljemøde, idet fru
Danielsen serverede chokolade og kage for os”!
Patruljemøderne blev holdt i præstegårdens
konfirmandstue eller i et lokale bag boghandler
Andersens butik.
I Kolind var der også KFUK-spejdere samt Det
danske Spejderkorps. FDF lå stille i nogle år efter
deres eksistens fra 1922 til 1929. I 1954 blev den
nuværende kreds dog genoprettet. Under krigen
var der mange spejdere i Kolind og ved en parade

i 1942 samledes alle korpsene og man talte deltagerne til 125 i alt, som med tre faner og tre
trommer marcherede gennem byen.
Bent Laursens beretning er en nostalgisk historie
om nogle drenges oplevelser i det efterhånden
berømte hus, som Peter Madsen Pedersen lod
opføre i 1937 til en slags lysthus for sig og sin
familie. I mange år lå der en gæstebog, som gæster
i huset kunne skrive i.
I skoven rejste Peder Madsen Pedersen også
mindesten over Stabrand-slægten samt en talerstol
til minde om Grundtvig.
K. J.
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Stabrand-slægten
I 1958 udgav Peder Madsen Pedersen slægtsbogen ”Stabrand-slægten gennem 300 år”. Det var
et kæmpe arbejde at samle de mange oplysninger
og der gik lang tid inden arbejdet var tilendebragt.
Bogen har været udsolgt i mange år og den har
kun kunnet købes antikvarisk.
Nu udkommer den imidlertid på ny, idet Emma
Birgit Østergaard fra Skæring, der selv er af
slægten har bekostet den nye udgivelse, der er et
genoptryk, idet arbejdet med at kontakte alle
nuværende medlemmer af slægten har vist sig
uoverkommeligt. Nu udkommer den med supplerende forord og efterskrift.
Det er som første gang bogen udkom, Kolind
Bogtrykkeri, der står for opgaven.
Bogen vil udkomme engang til foråret, og endnu
er alle detaljer i forbindelse med salg ikke på plads,
men det står fast, at den vil kunne købes på
Midtdjurs Lokalarkiv i Nimtofte.
K. J.

