Troldbjerg

KFUM Spejderne
i Silkeborg

Natur & Friluftscenter

Sammen rykker vi verden - med vilje

Sammen rykker vi verden - med vilje

I år 2020 -100 året for Silkeborg gruppes start - er vi en
bevægelse, som i endnu højere grad end i dag bidrager til samfundet – både i global kontekst, i lokalsamfundet og ved at udvikle hele unge mennesker, som
aktivt kan gå forrest i at sikre, udviklingen mod en bedre verden.

Mød os her:
Traditionel spejderarbejde





Alderslyst
Funder
Virklund
Gødvad

Hagemannsvej 16

Silkeborg SøCenter


Stedet til din næste

Fælles værksted & depot
Spejderlopper.dk
150 m2 genbrugsbutik

Hattenæs

Spejdertur
Hagemansvej 16, 8600 Silkeborg



KFUM Spejderne i Silkeborg



Lejr

UdeSkole
Klassetur

Området
Troldbjerg ligger i Lille Amerika grænsende op til Gjern kommuneplantage og på kanten til Gjern Ådal og Gjern Bakker. Et meget kuperet område med en fantastisk natur formet af istiden med tunneldale og flere kildevæld på arealet.

Trollhytten er bygget i 1966/67 og moderniseret i flere omgange,
senest er området tilført en stor bålhytte til fælles brug.
Idag fremstår Trollhytten med køkken, opholdsog toiletrum samt 14 sovepladser fordelt på 3
rum. 2 x 4 senge og 1 x 6 senge. Hertil 3 overnatningshytter med hver 8 senge. I alt 38 pladser i køjesenge. Der er service til 50 personer.
Hytten indeholder stort indgangsparti. Spise/
opholdsrum med brændeovn/pejs, 8 borde og
48 stole . Dobbelt udgang til altan med udsigt
over Gjern Ådal og Troldhøj.
Køkken: Industri gaskomfur med el-ovn, indbygningsovn, opvaskemaskine, køle/svaleskab,
skabsfryser i viktualierum.
Vådrum: I stueplan 1 rum med 2 toiletter og
1 bruser. I kælder, 1 rum med toilet og brus, 2
rum med vaskerende og 1 + 2 toiletter og et
rum med 2 separate brusere.

Praktisk information
Adresser

Troldbjerg Natur & Friluftscenter
Troldbjergvej 8
8883 Gjern

Trollhytten
Troldbjergvej 6
8883 Gjern

Rygepolitik
Trollhytten følger KFUM Spejdernes sundheds og rygepolitik – således er Lejrbase, hytten og de 3 sovehytter røgfri. Cigaretskodder udendørs skal fjernes
inden afrejse.
Rafter & brænde
Rafter findes i raftegården og må tilpasses efter behov. Brænde må samles i
skovbunden på Troldbjergs område eller tages fra brænderskjul ved bålpladser
eller raftegårde.
Evt. skader og mangler
Ødelagt og bortkommet service og inventar erstattes efter gældende dagspriser. Optællingslister findes i køkkenmappen.
Rengøring
Alm. Rengøring af køkken og vådområder, fejning indendørs, vask af alle gulve
og oprydning udendørs. (det er muligt at bestille rengøring og vask af gulve) Oprydning, fejning og oprydning udendørs kan der ikke betales for.
Medbring
Der skal medbringes: toiletpapir, opvaskemiddel, håndklæder, viskestykker,
karklude og håndsæbe.

Lejrbase består af en 48 kvm stor pavillon

Alle deltagere der overnatter i Trollhytten skal bruge lagen, af hensyn til madrasser og kommende lejere. De på madrasserne værende frotté-betræk – er
betræk – og skal dækkes af lagen.

indrettet med mini køkken gruppeborde, et materialedepot samt toilet. Der er et 84 m2 overdækket område med bord/bænkesæt, med mulighed for aktivitet i læ for vejr og vind.

Ankomst
Ved ophold benyttes de afmærkede p-pladser. Der forefindes sækkevogn i køkkenet til brug for transport af madvarer mv.

Shelter område med 3 store sheltere pla-

Der er ikke adgang med bil på lejrarealerne og omkring hytten.

ceret samlet omkring et bålsted og med eget
aktivitetsareal.

Attraktioner
Lejr & aktivitets pladser er placeret

Direkte adgang

over hele området. Omkring scene og flaghøj
ligger 3 store pladser, mens 3 pladser er placeret i lysninger nede i dalen.

Gjern kommuneplantage,
Gjern Å samt Dayz Søhøjlandet Ferie og Aktivitetscenter.

Inden for 3 km
Gjern Bakker, Jydsk Automobil Museum, Sminge Sø
og Gudenåen

Hertil kommer pladsen ved raftegården og lejrbasen, området ved bålhytten og de 2 langborde ved træroden. Hver plads med deres ramme for aktivitet.

Inden for 15 km
Aqua Ferskvands Akvarium, Hjejlen, Bikuben Papirmuseum, Museum Jorn, Museum
Silkeborg, Silkeborg Bad Kunstmuseum,
Bunkermuseum 1940 - 45, Varmtvandsbadeanstalten Silkeborg. Himmelbjerget, Elmuseet ved Tangeværket, BestigBjerge.dk

Alle 4 elementer kan lejes samlet eller separat

Fest - familieweekend
Trollhytten er med beliggenheden, service til
50 og overnatning til 38 - meget velegnet til
fødselsdage, bryllup eller familiens næste
weekendtur.

Naturen
"Området er meget naturskønt og fra Troll-

hytten er der en flot udsigt over Gjern Ådal

Jeres næste Spejdertur

til bl.a. Troldhøj og Gjern Bakker.

Dit næste event

Bålhytten og Natur Gjern’s sti til den fritlag-

Beliggenheden med kort afstand til Silkeborgs attraktioner, skove og søer, samt centrets egne faciliteter og afvekslende natur er den oplagte ramme for
events.

Troldbjerg Natur & Friluftscenter udgør 32 tdl.
Meget kuperet skov, mark og eng, som grænser
op til Gjern kommuneplantage, Gjern Ådal og
Gjern Bakker.

te kildevældsdal og Ådalen er en perfekt

Ungelejr i Trollhytten

Det gode køkken gør det nemt, og salen, sammen med det store indgangsparti, giver mulighed for mange i salen og buffet/ankomst i forrum. Som noget nyt er det muligt at leje vinglas.

Vi har de senere 6 år arrangeret Nytårslejr
for distriktets unge spejdere, der på en fri og
anderledes måde, oplever nytåret sammen
med andre unge og ansvarlige ledere.
Esther & Rene, Tropledere

Distrikts sommerlejr

Sølvbryllups par

Anret stående taffel om bålet i bålhytten eller
små opgaver på turen rundt i terrænet.

DCU MTB sommerskole
DCU har gennem flere år afviklet sommer MTB skole på Troldbjerg hvor ungdomsryttere fra hele landet
har udfordret områdets højdemeter, veje singletracks og hyttens faciliteter maximalt.
"Vi har de senere år oplevet fuld hus ikke mindst
på grund af de gode faciliteter og helt optimale udenoms arealer”
DCU - unge event ansvarlig

Troldbjerg Natur & Friluftscenter
v/ Birthe og Villy Larsen
Hvinningdalvej 67
8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 91 19 - 20 56 91 50
E-mail: trollhytten@fibermail.dk
Hjemmeside: www.trollhytten.dk

Kontakt os

Gudenå distrikt afholdte i 2009 distriktssommerlejren Troldbjerg 09 med mere end 360 deltagere lige fra bævere til rovere. Med hele centrets
areal og bygninger i spil er det muligt med lejre
op til 600 deltagere i teltlejr, understøttet af
Trollhytten og lejrbasen +
mobile toiletfaciliteter.

ramme for en aktiv familiefest"

