
Lån af shelter og bålhytte ved Herfølgespejderne 

Velkommen til Herfølgespejdernes shelter og bålhytte.  

Shelteren er opført med støtte fra Friluftsrådet i 2015 

og bålhytten er opført i 2017 med støtte fra Lokale & 

anlægsfonden. Begge står frit tilgængelig for alle der 

ønsker at gøre brug af dem. 

Faciliteter: 

Shelteren har plads til ca. 12 voksne og er opdelt 

således at den kan rumme flere forskellige besøgende samtidig. 

Bålhytten har borde/bænke til 18-24 personer og et langt bålsted med drejbar 

grillrist i den ene ende. 

 

Vær opmærksom på: 

• Der er ikke adgang til toilet på nuværende tidspunkt. Benyt venligst ikke 

skoven da spejdere og andre friluftsfolk leger i skovbunden. Ligeledes er 

der heller ikke adgang til vand i området. Vi arbejder på en løsning på 

begge udfordringer. Indtil da er nærmeste toilet SuperBrugsen eller 

biblioteket nede i byen. 

• Brændet der ligger omkring bålstedet, er forbeholdt Herfølgespejderne.  

Du bedes derfor have brænde med selv, således at vores beholdning er 

klar til når vi skal bruge den.  

Er du kommet afsted uden brænde, bedes du overføre en ’pengegave’ til 

Mobilepay 46524 med teksten ”brænde” som tak for det brænde du tager. 

Bookning af faciliteter: 

Både shelter og bålhytte skal bookes forud for ankomst og først-til-mølle 

princippet gælder her. Dog ankommer mange gæster uanmeldt og det er op til 

jer imellem at blive enige om I kan være der. Alternativt har de bookede, forret 

til stedet, men prøv at deles så godt I kan. 

Bookning foregår på shelter@herfoelgespejderne.dk  

Vi håber I vil passe godt på vores faciliterer, så vi alle kan få glæde af dem i 

lang tid fremover. Meld meget gerne tilbage hvis I oplever fejl og mangler eller 

ris/ros der kan gøre stedet bedre. 

Kontakt ved udfordringer 

Magnus gl@herfoelgespejderne.dk eller 25395713 

Find mere information på  

https://www.herfoelgespejderne.dk/laan-af-shelterbaalhyttespejderhytte  
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Shelteren med bålstedet foran 

  

Bålhytten overfor (bemærk bænkenes placering under halvtaget) 

 


