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Hvor finder jeg hvad på Terp?
Terp Spejdercenter er beliggende ved
Holsted Å, 4 km nordøst for Bramming.
Centrets hytte er placeret i naturskønne
omgivelser med skov, krat, eng, og en
lille sø på et areal der dækker 25 tdr.
land. Foran hytten ligger et 4500 m2
stort aktivitetsområde med raftegård.
Nord for hytten ligger Skovpladsen på
ca. 2000 m2. På pladsen er placeret 2
sheltere og et muldtoilet findes i skoven
tæt ved.
Øst for skoven ligger Kløvermarken; et stort område opdelt af læbælter i 5 afsnit, beregnet for teltslagning / lejrpladser. Indkørsel fra landevejen.
Skovpladsen og Kløvermarken kan lejes særskilt. Ved leje af Kløvermarken eller
større udendørs arrangementer, stiller centret en toiletvogn til rådighed, mod
en mindre betaling. På pladsen er der adgang til vand og el.
Udover lejrpladserne, har centret yderligere eng- og græsarealer til aktiviteter,
leg og teltslagning.
Centret kan også stille rafter, redningsveste og andet udstyr til rådighed efter
nærmere aftale.
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1. Hytten
2. Terpertuen
3. Heksens hus
(materialer)
4. Skovpladsen
5. Kløvermarken
6. Gården
7. Sheltere
8. Ulvescenen
9. Åkirken
10. Vandstandere
11. Muldtoilet
12. Raftegård
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Du kan læse mere om centerområdet og gå ind på det interaktive kort på centrets hjemmeside;
www.terp-spejdercenter.dk.
Udover udleje af centrets hytte, anvendes Terp af spejdere til lejre og kurser. Desuden holder
Terperlauget, centrets faste ”væbnere”, også til på stedet.

Centerbygningen
Hytten er 185m2 og indeholder 34 sovepladser:

1 soverum a 12 personer
3 soverum a 6 personer
2 soverum a 2 personer
Køkkenet er udstyret med bl.a. stort komfur med varmluftsovn, stort køleskab, fryseskab, opvaskemaskine samt kaffemaskine m. 2 kander. Der er køkkenservice til 48 personer.
De 2 baderum indeholder hver 2 toiletter (det ene handicapvenligt), 1 brusekabine, vaskekumme m. 3 haner.

I samlingsstuen er opstillet borde og stole til ca. 42 personer.
Hytten opvarmes med el-varme i alle rum. Desuden kan der tændes for elgulvvarme i baderummene.
Brænde til hyttens brændeovn findes i skuret ved siden af hytten.

Der er trådløs internetadgang som frit kan benyttes af stedets brugere.
På baggrund af en stribe indbrud, hvor centret både har mistet en del udstyr
og oplevet omfattende hærværk på vores bygninger, er der installeret kameraovervågning på området.

Vi håber at I har forståelse for at vi har måttet tage dette skridt, som skal sikre
centret til glæde for stedets lejere og brugere.

Priser og udlejebetingelser 2018
Hytten
1 dag uden overnatning (man.-fre.), skoledage/hverdage
Pr. døgn (kl. 12 - 10)
Pr. weekend (fre. Kl. 17 - søn. kl. 17)
Kort uge (man. - fre.)
Hel uge (lør.—lør.)
Elektricitet
Bestilt rengøring

kr.
kr.
kr.
kr.
kr,
kr. / kwh
kr.

925.00
1.700,00
3.400,00
6.300,00
8.100,00
3,00
750,00

Kløvermarken og Lille Plads
Pr. person
Dog mindst 200 kr. pr. lejrplads / døgn.
Toiletvogn, depositum

kr.

25,00

kr.

500,00

kr.
kr.

20,00
10,00

Øvrige priser
Centermærke (stofmærke)
O-løbskort over Terp Krat

!: Ved deltagerantal udover 34 personer, betales kr. 25 pr. døgn, uanset lejemålets
sammensætning.

Leje af udendørsarealer på centret giver ikke adgang til at benytte hyttens
toiletfaciliteter. Der henvises til enten muldtoilet eller centrets toiletvogn
ved større arrangementer.
Regler for leje og benyttelse af centret og især hytten, er beskrevet i centrets
udlejebetingelser, som både er trykt på lejekontrakten og findes på centrets
hjemmeside; www.terp-spejdercenter.dk. Her finder du også udlejekalenderen, som løbende holdes opdateret.

Enhver form for ødelagt / bortkommet inventar, eller mangelfuld slutrengøring, vil medføre ekstraregning.

Udlejer
Else og Kent Lyngsø, Ledvænget 31, Skads, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 22165594 . Mail: udlejer@terp-spejdercenter.dk

Nyttige Numre
SuperBrugsen, Nørregade 36, Bramming
Spar, Nørregade 1, Gørding
Bramminge Apotek, Storegade 2
Lægerne i Bramming, Thuesvej 10
Lægevagten, Region Syddanmark
Politi
Sydvestjydsk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Esbjerg Taxa

75 17 35 00
75 17 80 05
75 17 30 44
75 17 41 00
70 11 07 07
114
79 18 20 00
75 14 45 00
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