ADRESSE:
LEJRSKOLEN DONNEMOSE, TUNNERUP STRANDVEJ 17, 4800 NYKØBING F., tlf: 54 44 70 47.
AFBUD:
Er man nødsaget til at aflyse opholdet, kontakt da så hurtigt som muligt
lejrskolelederen på tlf. 43 97 79 90, da der er forskellige regler herfor.
AFFALD:
Der er opstillet containere til affald. Af hensyn til rotter og andre skadedyr anbefales
det, at I husker at lukke låget. Brændbart affald (pap - og trækasser m.m.) kan
anbringes i brændeskur. Papkasser kan adskilles og lægges i containeren. Tomme flasker
kan anbringes i vaskehuset.
Udendørsarealerne efterlades opryttet for affald.
ANKOMST:
Nøgle til Skovled afhentes i lille postkasse på cykelskuret hos Galleri Arleth, Strandhuse 9
Horbelev. Husk af aflåse skovled efter passage.
Ved ankomst til Donnemose benyttes reference/booking ID på elektronisk dørlås overfor
brændeskuret (læs instruks på døren). Nøglerne til Donnemose hænger ved køkkenvasken.
På ankomstdagen kan bagage sættes på den sydvendte terrasse og man kan benytte toiletter i
soveafdelingen fra kl. 10.00. Når rengøringen og klargøringen af Lejrskolen er færdig, kan
faciliteter benyttes.
AFREJSE:
Ved afrejse fra Donnemose hænges nøglerne på plads og døren smækkes. Skovledsnøglen
afleveres hos Galleri Arleth, Strandhuse 9 Horbelev.
BADNING:
På lejrskolen er der ophængt orienterende materiale om tilsyn under strandbadning.
Disse regler skal følges af hensyn til sikkerheden.
I baderummene er der monteret håndbruser. Denne er til brug for voksne, som skal bade
små børn.
Til mindre børn er der plastskamler så de har mulighed for selv at nå håndvasken.
BAGER:
Nærmeste bager er beliggende i Stubbekøbing. (Købmanden i Horbelev har
friskbrødudsalg) ???
BOBSPIL:
Lejrskolen har to bobspil som gerne må bruges. Bortkomne brikker og knækkede køer
erstattes af lejeren.
BOLDSPIL:
Der er boldbane, hvor der kan spilles fodbold. På stranden er der mulighed for at spille
volley, boule eller badminton. Boulekugler er placeret i rengøringsrummet. Bortkomne
kugler godtgøres af lejer.
BORDTENNIS:

Lejrskolen råder over et udendørs bordtennisbord. Lejer medbringer selv bolde og bats.
BRANDSLUKNINGSUDSTYR:
Lejrskolen gennemgås årligt af brandtilsyn for Guldborgsund Kommune samt leverandør
af brandslukningsudstyr.
BRÆNDE:
Lejrskolen råder over et brændeskur, hvor der kan hentes brænde til brændeovnene. For
at komme ind benyttes nøglen til hovedbygning.
Det tilladt at tænde bål på stranden når der er fralandsvind. Af hensyn til brandfaren
skal bålet altid placeres mindst 200 m fra lejrskolen og med vindretning bort fra
lejrskolen og husk der skal altid være fralandsvind. Brænde til bål kan samles i skoven.
Pejsebrænde fra brændeskuret er kun til brug i lejrskolens brændeovne.
BRÆNDEOVNE:
Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at de betjenes af voksne. Ovnene rengøres før
afrejse (pas
på varm aske).
BUSSER:
Det lokale busselskab (STS) kan kontaktes: tlf 54 88 04 00. Yderligere oplysninger kan
findes på:
www.sts-web.dk.
CYKEL:
Der er en cykel med anhænger i vaskehuset. Nøglen til cyklen er anbragt blandt nøgler
til lejrskolen.
DYBFRYSER:
Dybfryseren benyttes efter behov. Ved afrejse efterlades den rengjort og slukket.
DAGLIGVARER:
Kan bestilles hos købmanden i HORBELEV
ELFORBRUG:
Ved ankomst og afrejse aflæser I selv el-måler, der er placeret i gangen ved lærerbad i
køkkenfløjen. Tallene noteres på den ”gule seddel”. El afregnes efter det faktiske
forbrug.
ENDELIG AFREGNING:
Der afregnes efter oplysninger på den GULE seddel. Sedlen lægges på køkkenbordet,
eller gives til rengøringspersonalet. Den gule seddel findes i ”dueslag” i køkken.
ERSTATNINGER:
Lejrskolen opkræver erstatning for ødelagte ting, men vi vurderer i hvert enkelt tilfælde.
FALCK:

Hvis uheldet sker kontaktes Falck, Nykøbing F . I skal dog sørge for at aftale indkørsel til
skoven,
og at leddet er åbnet for Falck. Telefonnummer findes i telefonlisten bagerst i denne
vejledning.
FISKERI:
Med gyldige fisketegn kan der fiskes fra strand.
FLAG:
Flaget ligger i reolen i den lille opholdsstue. Ved afrejse lægges flaget, tørt og
sammenlagt, tilbage i reolen.
FLASKER:
Tomme flasker anbringes i vaskehuset.
FRIREJSER:
Husk at I kan søge frirejse hos DSB: www.dsb.dk/skolerejser, dog senest 10 uger før
rejsen finder sted. Rejsen søges til Nykøbing F. Resten af turen kan enten foregå i
”chartret” bus eller med det lokale trafikselskab (retning mod Stubbekøbing).
Stoppested ”Donnemosevej”- Der er ca. 3,5 km fra stoppested til lejrskolen.
FØDSELSDAGSFLAG:
Skulle I have brug for flag står det i lejrskolens spisestue.
FØR AFREJSE:
A: Gulve fejes .
B: Alle borde rengøres.
C: Alle stole sættes på plads.
D: Toiletter ryddes for papir og affald på gulvet
E: Alle madrasser i sovesalen stilles på højkant i køjen.
F: Komfur, ovne, køleskab og fryser rengøres og slukkes.
G: Opvaskemaskine tømmes, rengøres og slukkes.
H: Måler i lærergang aflæses.
I: Gul seddel udfyldes og lægges på køkkenbordet.
GÅTURE:
Det er tilladt at færdes på alle stier i skoven samt langs stranden. Vær opmærksom på
jagtsæsonen, hvor der kan være begrænsninger for færden i skoven.
GUL SEDDEL:
På den gule seddel noteres det præcise antal deltagere, el-måleraflæsning såvel ved
ankomst som ved afgang. De gule sedler er lagt i dueslaget i køkkenet ved elkedel.
GYNGESTATIV:
Benyttes på eget ansvar.
”GRØFTEN”:

”Grøften” ligger nord for sovesalen. Af fare for uheld frarådes det at lege og opholde sig
i og ved ”grøften”.
GÆSTEBOGEN:
I må meget gerne fortælle om gode oplevelser, sjove episoder og nyttige ”tips” til
andre, der
kommer på lejrskolen. Gæstebogen ligger i reolen i den lille opholdsstue.
HALSKOV VÆNGE:
Halskov Vænge er omtalt på Donnemose´s hjemmeside. Skoven er beliggende 2
kilometer fra lejrskolen. Brochure med yderligere information er lagt på Donnemose i
den lille opholdsstue ???. Det tager ca. 30 minutter at gå fra Donnemose til Halskov
Vænge.
HUSDYR::
Det er ikke tilladt at medtage husdyr på Donnemose.
HÅNDVÆRKERE:
Har I brug for teknisk hjælp under opholdet på lejrskolen, kontaktes lejrskolelederen.
INSEKTBID/STIK:
Da Donnemose ligger i skov og ved strand anbefales det at sikre sig mod overraskelser
(bier, myg, hvepse, flåt, o.a.).
KORT:
Kort over området ligger i den lille opholdsstue.
KOSTE:
Koste til brug inde som ude er placeret i rummet med ”rengøringsredskaber”.
KØKKENUDSTYR:
Køkkenet råder over almindeligt anvendt udstyr. Ved mangler bedes I notere det på ”
den gule seddel”. Husk at lægge køkkenudstyr og service tilbage på den rette plads.
KØLESKABET:
Køleskab tændes ved ankomst. Ved afrejse efterlades det rengjort og slukket.
KØREVEJLEDNING:
For at finde frem til Donnemose kan anbefales Kraks Ruteplan. På lejrskolens
hjemmeside findes et kort med angivelse af beliggenhed.
LÆGEVAGT:
Nykøbing F. (Sygehuset) Pjecen: ”Når skaden er sket …” ligger i lille opholdsstue! Tlf. nr.
findes bagerst i vejledningen.
MUSIKANLÆG:
Musikanlægget er placeret i skabet i første lærerværelse i lærerfløjen.

NATURVEJLEDER:
Benny Steinmejer kan kontaktes på telefon 5444 5027 eller på mobiltelefon 2514 3939.
Naturvejlederen kan fortælle om dyre- og plantelivet i området.
OPVASK:
Der er opsat vejledning ved opvaskemaskinen. Husk der er automatisk sæbeindtag. Hvis I
ikke vil benytte opvaskemaskinen, skal I selv medbringe viskestykker.
ORIENTERINGSLØB:
Tilladelse til at afvikle orienteringsløb i skoven fås ved henvendelse til Corselitze
godskontor.
PARKERING:
Biler parkeres langs lejrskolen på det grønne areal. Parkering på fliser er ikke tilladt
pga. underlag
og flisernes beskaffenhed.
RASTEPLADSMØBLER:
Ved afrejse sættes alle udendørs møbler på plads på oprindelig plads.
RENGØRINGSMIDLER:
Til brug ved rengøring står diverse rengøringsmidler i reolen i grovkøkken.
RENGØRINGSREDSKABER:
Redskaberne er placeret i rummet med betegnelse ”rengøringsredskaber” ved køkkenet.
SANDKASSEN:
Der er en sandkasse foran fliserne i gården, hvis området ved stranden ikke foretrækkes.
SKOVEN:
Brochuren ”Naturen må gerne betrædes” samt bestemmelser for færdsel i skoven, er
ophængt på lejrskolen og skal naturligvis respekteres.
SKOVLED:
Alle veje til Donnemose kan i perioder være aflåste. I så fald skal man være opmærksom
på, når der kommer ”gæster” til lejrskolens brugere, hvilket led, man skal have åbnet.
Det samme gælder ved tilkald af udrykningskøretøjer!
TELEFON:
I nødstilfælde er der en fastnettelefon på Donnemose: 54 44 70 47, som kan anvendes,
hvis der er svag mobildækning.
TELEFONLISTE DONNEMOSE:
Lejrskolen Donnemose, Tunnerup Strandvej 17,
Lejrskoleleder Erik Pedersen
Opsynsmand Leif Olsen
Jimmy Hansen, Hulemosegård

54 44 70 47
43 97 79 90
20 42 84 35
23 46 88 34

Corselitze Godskontor
Lægehuset i Stubbekøbing
Lægevagten Region Sjælland
dagl. 16-08 & lø.& sø & he.
Falck i Nykøbing Falster
STS-bus
DSB Nykøbing Falster
Sygehuset i Nykøbing Falster
Købmand i Horbelev
Politiet i Nykøbing Falster

54 44 70 29
54 44 16 16
70 15 07 00
70 10 20 31
54 88 04 00
54 85 02 44
56 51 60 00
54 44 50 37
54 85 14 48

TILSYN OG HJÆLP:
Ved alvorlige fejl og mangler. (lys, vand, kloak, m.m.) kontaktes lejrskolelederen
TØRRESKAB:
Tørreskabet er placeret i rummet med rengøringsredskaber. (husk at tømme skabet før
afrejse).
TØRRESNOR:
Der er ligeledes udendørs muligheder for at tørre tøj. Husk selv tøjklemmer!
UDLEJNINGSPERIODE:
April – november.
VARME:
Spisestuen og lille opholdsstue kan opvarmes med brændeovne. Brænde hentes i
brændeskur og er gratis. Der betales for al elektrisk opvarmning.
VOKSENBAD:
Der er et badeværelse, som må benyttes af de voksne, for enden i køkkenfløjen.
VÆRDIBOKS:
På Donnemose er der en værdiboks i det første lærerværelse !. (følg instruks på
boksen).

