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Centerlejr på Trevældcentret 

 

I skal nu på lejr på Trevæld, og der er en række informationer i den forbindelse, det kan være rart at 

have. På de følgende sider kan I finde oplysninger under disse overskrifter: 

 

 Trevældcentret – lidt baggrund og adresse  

 Bygningerne – Stuehus, Loen, Idéstalden m.m. 

 Pladsen – Raftegård, aktivitetssteder, solcellehal, ny toiletbygning, ordensregler m.m. 

 Centerlejr – aktiviteter og Trevlerne 

 Centerlejr Facebookgruppe – Planlægning og mail/telefonisk kontakt med centerleder 

 Den Blå Bog – adresser og telefonnumre på nøglepersoner 

 

Bemærk: Hvis du ønsker at benytte diverse links i denne mappe, skal du have adgang til internettet. 

Trevældcentret 

Trevældcenteret er et grønt spejdercenter oprettet af KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere i 

de gamle Ringkøbing og Viborg amter i 1972, og har siden gennemgået mange forandringer, så 

centret hele tiden har passet til sine formål.  

 

I dag er centrets bygninger velegnet til alle former for spejderlejre, både store og små, lejrskoler og 

private lejemål. De tilhørende 32 tønder land giver gode muligheder for udendørs aktiviteter samt 

teltlejre. 

I finder os på følgende adresse: Trevældvej 7 

   Herrup, 

   7830 Vinderup 

Tryk her, for at se placeringen på et kort. 

http://map.krak.dk/m/GR27e


 

 

 

 

 

 

 

Bygninger 

Til Stuehuset hører normalt Alkoven, Patruljehytterne og Folkestuen. Derudover har vi Loen til 

indendørs aktiviteter og de regnfulde dage sammen med Aktivitetsladen. Vognporten ligger i 

forlængelse Loen, og her finder I Værkstedet, hvor der er udlevering og aflevering af 

aktivitetsmaterialer. For materialer gælder følgende: Det udleverede noteres for den enkelte enhed. 

Ved bortkomst eller ødelæggelse må dette erstattes til indkøbspris.  

 

 

Bemærk: 

- Centret råder over 6 fuldt 

udstyrede patruljekasser, der kan 

lejes for 50,- pr. dag. 

- Besnøringstov udlånes i bundter 

af 20 stk. og kun til aktiviteter. 

Tov til søaktiviteter findes i 

skuret ved søen. 

- Høstbindegarn, eksempelvis til 

rebslagning, kan købes til 

dagspris. 

 

 

I Vognporten finder man også Idéstalden, hvor alle centrets aktiviteter forefindes. Det er også i 

Vognporten de daglige ledermøder afholdes.  

Derudover har vi Fadeburet til opbevaring af jeres mad. Hvis I vælger at bestille proviant gennem 

centret, skal bestillingslisten for lørdag, søndag, mandag sendes til Hagebro Købmand på mail: 

mie.nielsen@gmail.com senest tirsdag, inden I ankommer. Under lejren skal den afleveres i 

Fadeburet 2 dage før, senest kl.19.00. Der er både køleskab og fryser i fadeburet. 

Muleposen, vores kiosk, sælger slik, postkort, uniformsmærker, T-shirts, mugs m.m.  

Der er ingen mønttelefon på centret, men i nødsituationer kan Trevlernes telefon (97 45 26 31) 

kontaktes. 

Hvis man oplader telefoner/computere på centret er man selv 100 % ansvarlig for sikkerheden. 

mailto:mie.nielsen@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Pladsen 

Selve pladsen er opdelt i 8 vange/marker, hvor lejrpladserne ligger. Derudover er der Almindingen, 

hvor vi mødes til flaghejsning, og hvor der desuden er masser af aktivitetsplads. Her ligger også 

Aktivitetsladen med smedjen og vores solcellehal, hvor brænde bl.a. skal afhentes. 

Under samme tag som smedjen har vi Raftegården. For rafter gælder, at alle enheder kan hente 

rafter her. Efter brug bringes rafterne tilbage, hvor de anbringes i båse efter farve, så der er orden i 

raftegården. Der må naturligvis ikke saves i rafterne. 

Midt på pladsen ligger Toiletbygningen med toiletter, håndvaske og brusere. Toiletbygningen 

rengøres dagligt i en turnusordning mellem enhederne efter instruktion af trevlerne. 

 

For at se et kort over Trevældcentret – tryk her. 

 

NYT FRA 2014: 

1. Der er bygget en stor solcellehal på Almindingen. Det er strengt forbudt at kaste noget som helst mod 

solcellerne. 

2. Toiletbygningen. Placeringen af denne bygning er på Rugvangen/Bygvangen, midt på centret. Her er der 

mulighed for at hente vand til lejrpladserne, benytte toiletter og badefaciliteterne. Der er også et overdækket 

areal, som er til fælles brug for alle på centret.  

http://trevaeld.dk/files/TrevældCentret/434/trevaeld_kort.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for ophold på Trevældcentret. 

 Det er enhedslederens ansvar at alle enhedens deltagere er informeret om flg. retningslinjer. 

 Vis hensyn til vore naboer. 

 Benyt veje og afmærkede stier. 

 Nord for centret ligger et vildsvinereservat. Det er absolut forbudt at færdes indenfor 

indhegningen (et 2 m højt ståltrådshegn). 

 Områderne omkring søen er fredede arealer, hvor der ikke må tændes ild eller graves. 

 Lejrpladserne efterlades i opryddet tilstand, f. eks. med korrekt sløjfet bålsted. Pladsen 

SKAL godkendes af centerlederen inden afrejse. 

 Fedtfælder graves i/ved læbælterne. 

 Der skal forefindes branddaskere ved bålpladserne. Disse udleveres af Trevlerne ved 

ankomst, såfremt I ikke selv medbringer til pladsen . 

 Centrets affaldssortering følges. Der findes forskellige affaldsposter. 

 Bilkørsel på pladsen er ikke tilladt – Biler parkeres, hvor det er anvist foran centret. 

 Boldspil foregår kun på Almindingen. 

 Beskadigelse af materialer eller inventar meldes til centerlederen, og erstatning betales inden 

afrejse. 

 

 

Sikkerhedsregler ved søaktiviteter 

 

Al sø-aktivitet foregår under ansvar af enhedens leder, som drager omsorg for overholdelse af 

følgende regler: (Vi gør opmærksom på, at centret almindeligvis kun råder over svømmeveste). 

 

1. Sejlads med selvbyggede fartøjer. (Risbåde, tømmerflåder, etc.) 

 

 Fartøjet skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan 

beskaffenhed, at de kan holde fartøjet flydende i mindst 24 timer med personer og udstyr. 

 De ombordværende skal være iført redningsvest/svømmevest. 

 Svømmeveste udlånes af centret. 

 Der anvendes kun tovværk af kunstfiber, som kan lånes af centret. 

 Tømmerflåder skal, medmindre andet er aftalt, skilles ad efter hver dags brug. Dette for at 

forhindre, at ”fremmede” låner flåderne, eller børn fra lejren, uden leders vidende, sejler 

med flåderne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sejlads med kanoer og kajakker. 

 

 De ombordværende skal være iført svømmeveste, der er godkendt af Statens skibstilsyn eller 

være varedeklareret.  

 Svømmeveste udlejes sammen med kanoerne og kajakkerne af centret. 

 Søsportens 10 sikkerhedsråd skal kendes. 

 

o Lær at svømme. 

o Lær at sejle. 

o Lær søens færdselsregler. 

o Hold båden i orden. 

o Hold udstyr og redningsmidler i orden. 

o Undersøg vejrforholdene. 

o Vis hensyn overfor store skibe. 

o Ved kæntring, bliv ved båden. 

o Bland ikke spiritus og søsport. 

o Giv ikke anledning til unødig ængstelse – ring hjem. 

 

Bemærk fredningsreglerne for Stubbergård Sø. (se folder) 

 

 

 

Der kan til enhver tid fra centrets side ændres i 

sikkerhedsreglerne, så de passes til de gældende regler for 

sejlads med grupper, spejdere eller elever. 

Dette kan påvirke mulighederne for sø-aktiviteter og 

centret vil ikke kunne drages til ansvar for aflysninger 

grundet ændringer i diverse sikkerhedsregler. 

Derfor skal ovenstående tages med forbehold, og vores 

centerledere vil så vidt muligt kunne orientere jer om de 

gældende regler.

http://trevaeld.dk/files/TrevældCentret/434/stubbergaardsoe.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Centerlejr på Trevæld 

 
I centerperioden (skolernes sommerferie) er Trevældcentret bemandet med Trevlerne - centrets 

medarbejdere. I denne periode er der mulighed for at få det fulde udbytte ud af centrets faciliteter og 

aktiviteter.  

Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp: I Idéstalden har vi masser af aktivitetstilbud 

og materialer klar til brug. Trevlerne hjælper gerne med at finde aktivitetsbeskrivelser og 

materialer. Herefter hjælper Trevlerne med instruktioner, så lederne selv kan gennemføre 

aktiviteterne. Enkelte aktiviteter bemandes dog helt af Trevlerne. 

 

Trevlerne er frivillige, organiseret i Trevlerfolket, som forestår vedligeholdelsen af centeret. Det er 

dem, der står for alt, lige fra oprydning på pladsen til maling, lidt nybyggeri, vedligeholdelse af 

bygninger - inde som ude. Om sommeren er det dem, der sørger for at der er brænde nok, indsamler 

affald, afvikler enkelte aktiviteter, hjælper med at planlægge natløb, holder åbent i Muleposen 

(kiosken) og ordner andre ting som måtte opstå. Særlige aftaler med Trevlerne om lejrbål, andagter, 

natløb o. lign. træffes via den Facebookgruppe, som er oprettet til den enkelte uge eller via mail 

med centerlederen. Trevlerne bor i Bemandingen, som er privat område.  

Trevlerne bærer orange tørklæde og har specielle rettigheder til at måtte bruge maskiner, traktorer 

og dertilhørende udstyr, som ikke er tilladt for lejere. Uanset om lejerne i civilt har certifikater, 

kørekort og lign. 

http://www.trevaeld.dk/Trevaeld/#Idéstalden:


 

 

 

 

 

 

 

Foreslået dagsprogram 

 

07.00   Liv i lejren 

08.00  Flaghejsning 

  Toiletrengøring 

08.45 – 09.15 Stilhed i lejren 

09.15 – 09.45 Udlevering af materialer, Udleveringen 

09.30 – 11.30 Aktivitetsperiode 

11.30 – 12.00 Materialer retur, Udleveringen 

12.00  Frokost 

13.00 – 14.00 Muleposen er åben 

  Udlevering af materialer, Udleveringen 

16.00 – 18.00 Toiletrengøring 

16.30 – 17.00 Materialer retur, Udleveringen 

19.00 – 20.00 Muleposen er åben 

19.00  Ledermøde i Vognporten 

23.00  Ro i lejren. 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

I Idéstalden finder du alle centrets aktiviteter, hikes og hike-overnatningssteder. Til alle vores 

aktiviteter findes der arbejdstegninger, vejledninger og de materialer, der skal bruges. Alle 

aktiviteter kan benyttes uden yderligere beregning. (Undtaget herfra er enkelte aktiviteter som; 

kanosejlads, rebslagning, knivfremstilling, kajakaktivitet samt mad til primi-aktiviteter.) 

Bemærk venligst at alle overnatninger på hikes i området skal aftales med Centerlederen, som 

skaber kontakt til overnatningsstedet eller giver tilladelse til selv at skabe en kontakt. 

Vi har aktiviteter inden for flg. områder: 

- Pionerings- og sø-aktiviteter  

- Primimad 

- Spejderaktiviteter for de 7-10 årige 

- Spejderaktiviteter for de 11–17 årige 

- Koder, signalering og natløb 

- Faste udlagte orienteringsløb og GPS-løb 

- Forkyndelse 

- Hikes med overnatningssteder og poster 

- Lejrbål 

- Smedje og tinstøbning (hvis der ønskes at lave mere end 1 genstand, forgår dette mod betaling) 

Kanoer - centret råder over 5 kanoer. Disse kan lejes for 25,- pr. time eller 125,- pr. dag. Kanoerne 

skal være på centret om natten. I prisen er inkluderet redningsveste. 

Kajakker – Centret har 11 kajakker, som bl.a. kan bruges til kajakpolo. Kajakker med polobane 

kan lejes for kr. 300,- for én aktivitetsperiode. 



 

 

 

 

 

 

 

Derudover er der flere gode udflugtsmål, f.eks. Hjerl Hede og Daugbjerg Kalkgruber. Det kan være 

en fordel at koordinere fælles udflugter via centerlejrens Facebookgruppe, da nogle steder giver 

grupperabat og en samlet kørsel kan arrangeres. 

Centerlejrens Facebookgruppe: 

Trevældcentret forsøger at skabe rammerne omkring planlægningen med alle de deltagende grupper 

i de forskellige centeruger. Dette gøres ved at oprette Facebookgrupper til hver enkelt uge. Alle 

grupper vil modtage en invitation og dermed have muligheden for at deltage aktivt i planlægningen 

af den centeruge som er bestilt. 

Hvis ingen ansvarlige ledere i din enhed har adgang til Facebook, så vil der være mulighed for at 

kommunikere med centerlederen enten via mail eller telefon, så ingen går glip af planlægningen.  

Centerlederen vil forsøge at skrive alle de væsentlige oplysninger for den enkelte uge på Facebook, 

så alle har modtaget den samme information. 

Facebookgruppen kan bruges til at lave aftaler indbyrdes med andre grupper omkring fælles 

programpunkter i netop jeres lejruge. 

Der vil naturligvis også være mulighed for at forhåndsbestille t-shirts, mærker, muggs, bestille 

kanoer, kajakker og andre aktiviteter. 

Ved at bruge denne Facebookgruppe aktivt, håber vi, fra Trevældcentrets side at din sommerlejr er 

helt på plads inden du møder op på centret. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Den Blå Bog 

Udlejer: Anders Christiansen, Meldgårdvej 11, 7500 Holstebro  29876073 

Mail: udlejning@trevaeld.dk 

Pedel: Jakob Sørensen, Flyndersøvej 17B, Estvad, 7800 Skive 22340860 

Mail: skjoedtjakob@gmail.com 

Formand: Ole Skovsgaard, Kornvej 7, 7700 Thisted  40166414 

Mail: formand@trevaeld.dk 

Kasserer: Lene Junget, Legindvej 12, Hørdum, 7752 Snedsted  23319706 

Mail: kasserer@trevaeld.dk 

Indkøb: Højbjerg Super (Hagebro), Holstebrovej Hagebro 286, 7800 Skive 97452026 

 Netto Skive, Holstebrovej 91, 7800 Skive 

 Spar Sevel, Søgårdvej 4, Sevel, 7830 Vinderup  97448036 

Bemandingen (kun i nødstilfælde i centerperioden):   97452631 

 


