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GILWELLHYTTEN

Gilwellhytten, alle spejderhytters moder, er idyllisk beliggende

direkte mod Tokkekøb Hegn og Store Donse Dam, der betegnes som

en af Danmarks smukkeste skovsøer. Gilwellhytten har en spændende

historie. Den blev bygget af gilwellspejdere, indviet i 1934 af J. S.

Wilson, Camp Chief fra Gilwell Park i London. Under 2. verdenskrig

tilholdssted for modstandsbevægelsen. Her i hytten har en hel

generation af spejderledere fået deres lederuddannelse, og alle

datidens koryfæer i Det Danske Spejderkorps haft deres gang.

Grunden er på 9000 kvm og beliggende i det nordøstlige hjørne af

Tokkekøb Hegn. Huset er på 180 kvm. Indeholder to entreer og en

stor pejsestue med karnap. På første sal to store sovesale med

madrasser og plads til 40 personer. Hytten har et lederum med fire

sovepladser. Der er tre toiletter og en bruser samt køkken med

opvaskemaskine.

Sovesal

ADRESSE

Hartvig Møllers Vej 3, 2970 Hørsholm

TRANSPORT TIL HYTTEN

S-tog til Allerød, hvorfra kan man gå de ca. 5 km til hytten. Vandre-

og cykelrute er lettest og smukkest gennem Tokkekøb Hegn.

BILKØRSEL OG PARKERING

I hytten hænger en nøgle til den hængelås, der spærrer adgangsvejen

til hytten.

Bilkørsel helt frem til hytten bør begrænses. Vi har tilladelse til

parkering af maksimalt 8 biler samtidigt. Øvrige biler må parkeres på

P-pladsen ved Løjeltehus. Herfra er det lettest at vandre gennem

skoven.

DER MÅ IKKE PARKERES på P-pladserne ved Seniorhøjskolen.

Det er naboens matrikel.

Gilwellhytten



INDRETNING

Den store pejsestue med birketræsmøbler og kortlamper har

siddepladser til 52 spejdere. Fra pejsestuen er der adgang til en

karnap med yderligere 10 siddepladser. Helt oplagt til en

seniropatrulje. Forbundet med en dobbelt glasdør er der adgang til et

ulvelokale med yderligere siddepladser. Ulvelokalet har adgang

direkte til det fri.

Pejsestuen ovenfor og karnappen nederst.

AFFALD

Affald fyldes i store sække og placeres i den grønne container mærket

”Gilwellhytten” ved affaldsøen foran Seniorhøjskolen, tæt stedet,

hvor kæden spærrer adgangsvejen til Gilwellhytten.

VARME

Ved ankomst er varmepumperne indstillet til en temperatur på 16

grader. Den håndbårne kontrolenhed, der findes i gangen, kan

anvendes til alle varmepumper. Temperaturen kan øges under ophold

og skal sættes tilbage til 16 grader ved afrejse.

- - - - -

VIS HENSYN TIL VORES NABOER

Gilwellhytten er et populært udflugtsmål med mange besøgende, så

der er indført en række restriktioner for ikke unødigt at genere vore

naboer.

HEGNSPÆLE

Mærket med røde og hvide felter afgrænser arealet ind mod naboen

”Seniorhøjskolen”. Denne afgrænsning skal respekteres. Der må ikke

være færdsel på Seniorhøjskolens område.

UDENDØRS MUSIK

Af hensyn til vore naboer må der ikke spilles elektronisk musik

udendørs. Afspilles elektronisk musik indendørs skal det foregå med

lukkede døre og vinduer..

FÆRDSEL I SKOVEN DAG OG NAT

Husk at indhente eventuelle påkrævede tilladelser til arrangementer i

skoven. Se Naturstyrelsens oversigt:

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/

BÅLPLADS I SKOVEN

Findes på den landfaste holm og på Damvej længere mod vest.

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/


PRAKTISK INFORMATION

NØGLE

findes i nøgleboks ved indgangsdøren. Koden udleveres, når

hyttelejen er betalt.

KØKKENET

Der er elkomfur med ovn, køleskab med fryseboks, opvaskemaskine,

varmt og koldt vand. Der er sparsomt køkkenudstyr. Medbring selv

tallerkener, bestik, krus, viskestykker og evt. mere avancerede

køkkenredskaber og –udstyr. Rengøringsmidler forefindes.

BRÆNDE TIL PEJS OG BÅL

Kløvet tørt brænde er alene til pejsen i pejsestuen. Brænde til

udendørs lejrbål tages i form af triller eller samles på grunden. Der

må ikke fældes træer.

INDESKO

Det letter rengøringen ved afrejse, hvis spejderne medbringer og

anvender indesko. Der er en stor skoreol til højre for hoveddøren.

Store Donse Dam

TURFORSLAG

VANDRETUR

Dejlig vandretur omkring Store Donse Dam. Der er mange vandfugle,

især ænder. Fiskeørn ses jævnligt om efteråret. Der er isfugl.

Kort: Naturstyrelsen: Tokkekøb Hegn Vandretursfolder nr. 9.

BÅLPLADS I SKOVEN

Findes på den landfaste holm og på Damvej længere mod vest.

LANGDYSSER

Tokkekøb Hegn er kendt for de mange langdysser. To store findes tæt

på hytten. Dæmpegårdsdyssen med Kong Frederik VIIs indhuggede

navn ligger godt en km vest for hytten.

O-LØB

På vestsiden af Kongevejen er der faste udsatte

o-løbs poster. Se:

http://www.alleok.dk/Kort/FastePoster/Tokkekoeb

%20Hegn%20Vest%206.pdf

Langdysse

http://www.alleok.dk/Kort/FastePoster/Tokkekoeb


SLUSEHUSET

I sydenden af Store Donse Dam ligger ”Slusehuset”, hvorfra

slusemesteren styrede stigbordet i dæmningen. Slusehuset er nu en

patruljehytte med sovesal, køkken og toilet.

I forbindelse med leje af Gilwellhytten kan Slusehuset lejes til

halvdelen af den normale pris.

Slusehuset

Gilwellhytten


