
Arbejdsdag	  i	  Ornebjerghytten	  ved	  Andebølle,	  Ålemosevej	  13,	  5492	  Vissenbjerg	  

for	  mikrospejdere,	  ulveunger,	  juniorspejdere	  og	  jeres	  familier	  lørdag	  den	  2.	  maj	  2020	  kl.	  9-‐16	  

Så	  er	  tiden	  kommet	  til,	  at	  vi	  skal	  have	  renoveret	  Ornebjerghytten	  -‐	  vores	  primitive	  hytte	  ved	  
Andebølle,	  som	  vi	  primært	  bruger	  til	  weekendture	  for	  alle	  aldersgrene	  i	  Sortebrødrene.	  

Vi	  er	  ved	  at	  søge	  om	  tilladelse	  og	  tilskud	  til	  at	  opføre	  shelter	  og	  multtoilet	  på	  grunden,	  så	  vi	  kan	  øge	  
anvendelsen	  af	  området.	  Vi	  er	  i	  dialog	  med	  naboer	  og	  lokalråd,	  så	  vi	  kommer	  til	  at	  indgå	  i	  
samarbejdet	  om	  øget	  adgang	  til	  området,	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  skov,	  moser	  og	  kuperet	  terræn.	  

Arbejdsopgaverne	  er:	  

Rydde	  grunden	  omkring	  hytten,	  så	  der	  bliver	  plads	  til	  shelter,	  multtoilet	  og	  parkering,	  og	  skære	  træet	  
op	  til	  brænde	  (benzindrevne	  motorsave	  og	  buskryddere,	  benzin,	  sikkerhedsudstyr)	  

Feje	  og	  afvaske	  hytten	  grundigt	  indvendig	  (koste,	  gulvskrubber,	  klude,	  spande,	  rengøringsmiddel,	  
arbejdshandsker)	  

Vaske	  vinduer	  (spande,	  klude,	  rengøringsmiddel,	  vinduespudsemiddel)	  

Bygge	  sovepladser	  i	  bagerste	  værelse	  (krydsfiner,	  spånplader	  eller	  MDF	  (så	  vidt	  muligt	  savet	  til	  
hjemmefra,	  da	  der	  ikke	  er	  el),	  lægter	  til	  skelet,	  håndsave,	  skruer,	  opladte	  skruemaskiner	  +	  opladte	  
batterier	  hertil)	  

Male	  hytten	  udvendig	  (trappestiger,	  sort	  træbeskyttelse,	  pensler,	  arbejdshandsker)	  

Trampe	  en	  sti	  rundt	  i	  vores	  ca.	  2	  ha	  fredskov	  (godt	  fodtøj	  og	  grensakse)	  

Samle	  affald	  -‐	  der	  er	  lidt	  henblæst	  affald	  ved	  sydspidsen	  af	  grunden	  (affaldssække,	  arbejdshandsker)	  

Til	  orientering	  så	  er	  skorsten	  og	  brændeovn	  efterset	  af	  skorstensfejer	  i	  januar	  2020	  uden	  bemærkninger.	  

Der	  er	  behov	  for	  chauffører	  med	  bil	  og	  trailer	  til	  at	  køre	  materialer	  derud	  (stiger.	  maling,	  plader	  og	  
lægter).	  Sortebrødrene	  sørger	  for	  frokost	  og	  drikkevarer.	  Kager	  er	  velkomne:-‐)	  

Tilmelding	  via	  www.sortebrødrene.dk	  senest	  30.	  april	  2020.	  

	  

Spejderhilsen	  Nana	  -‐	  juniorleder	  i	  Sortebrødrene	  og	  hyttemester	  i	  Ornebjerghytten	  	  

Kontakt	  venligst	  Nana	  tlf.	  53582737	  om,	  hvad	  I	  har	  mulighed	  for	  at	  medbringe	  af	  materialer,	  kage	  
og	  værktøj	  til	  arbejdsdagen.	  

	  

Ornebjerghyttens historie: 
Sortebrødrene	  overtog	  Ornebjerghytten	  vederlagsfrit	  i	  1993,	  da	  nabogruppen	  Uglerne	  lukkede.	  

Ornebjerghytten	  er	  en	  primitiv	  hytteopført	  i	  1962	  -‐	  	  uden	  el,	  
så	  vi	  varmer	  hytten	  op	  med	  brændeovn.	  Oplysning	  sker	  ved	  
petroleumslamper	  eller	  sol-‐/batteridrevne	  lyskilder.	  Der	  er	  
en	  vandhane	  på	  grunden	  og	  en	  lokumsspand.	  


