ADRESSE:
LEJRSKOLEN HULEMOSEGÅRD;
KALVEHAVEVEJ 6, 4760 VORDINGBORG Tlf: 55 37 19 21.
ADGANG TIL HULEMOSEGÅRD:
Man kommer ind ved at trykke LEJEKONTRAKTENS nummer/id- på ”dørtelefonen” ved
køkkendør og afslutte med #.
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:
Skal anbringes i de opstillede containere ved gavlen til sovesalene.
Man er ansvarlig for at lejrskolen forlades i samme stand som den modtages.
Tomme flasker anbringes efter aftale med den daglige tilsynsførende.
ANKOMST:
På ankomstdagen kan aktivitetsrum benyttes fra kl. 10.00, soverum fra kl. 12.00.
Hovedbygningen kan benyttes fra kl. 14.00 (tag hensyn til rengøringen).
AFREJSE:
På afrejsedagen skal man forlade aktivitetsrummene kl. 9.00. Sovesalene forlades kl.
10.00 og hovedbygningen senest kl. 13.00
AKTIVITETER:
På lejrskolen forefindes forskellige aktivitetsmuligheder, såvel indendørs som
udendørs.
Bobspil, div. boldspil, bordtennis (bolde udleveres af tilsynsførende eller medbringes
selv), boule (udleveres af tilsynsførende). Ved bortkomst eller ødelæggelse af
rekvisitter er lejer ansvarlig.
Boldspil skal foregå på græsplænen ved terrassen. (boldbaner i området må ikke
bruges).
BRANDSLUKNINGSUDSTYR:
Man bedes orientere sig ved ankomsten hvor det lovpligtige brandudstyr
forefindes.
BRÆNDE:
Pejsen er man velkommen til at benytte (brænde forefindes under halvtaget
på gårdspladsen).
BÅL:
Der er bålplads på Hulemosegård bag den hvide garage. Man samler selv materiale til
Bålet - og IKKE fra pejsebrændet.
CYKEL:
Der er en Long-John i den hvide garage. Nøgle til cykel er i cykel. L-J er kun til voksenbrug.
Husk at sætte cyklen i garagen efter brug og husk at låse såvel cykel som dør til garage. (Evt.
skader på cyklen afholdes af lejer).
ENDELIG AFREGNING:
Der afregnes efter oplysninger på ”GRØNNE SEDDEL”, som lægges på køkkenbordet ved
afrejse. Ved manglende udfyldelse opkræves 100 kr. i gebyr.
ERSTATNINGER:

Lejrskolen opkræver erstatning for ødelagte ting, men vi vurderer i hvert enkelt tilfælde.
FISKERI:
Man må selv undersøge muligheder for fiskeri i søen. Der kan kun fiskes, hvis man er i
besiddelse af et fisketegn.
FLAGSTANG:
Flag til flagstangen forefindes på hattehylden i hallèn. Man bedes sørge for at flaget
efterlades tørt og sammenlagt efter brug.
FLIPOVER:
Forefindes i skolestuen.
FØDSELSDAGSFLAG:
Forefindes i spisestuen.
TURE I SKOVEN:
Benyt kun veje og stier.
GRØN SEDDEL:
På ”GRØN SEDDEL” noteres antal deltagere pr. dag, så adm. kan udregne den endelige
lejepris, endvidere er der plads til at anføre ris og ros. (noter, hvis antal personer pr. nat ikke
er ens).
GRILL:
Der må kun grilles på bålpladsen bag den hvide garage.
HUSDYR:
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på Hulemosegård.
INDKØB:
I Nyråd er der en brugs og en bager, hvor man kan handle alt ind til dagligdagen.
INSEKTBID:
Da Hulemosegård ligger ved skov og vand anbefales det, at sikre sig mod overraskelser(bier,
myg, hvepse, flåt o.a.)
"KLØFTEM"
Leg på og i ”Kløften”, sker på eget ansvar, som al anden leg på Hulemosegård.
KØKKENUDSTYR:
Forefindes i skuffer og skabe. Ved mangler kan dette noteres på den ”GRØNNE SEDDEL”.
KØREVEJLEDNING - TIL HULEMOSEGÅRD:
Fra nord følges motorvej E47/E55 mod syd i retning mod Rødby, ved afkørsel 41 drejes fra
mod Møn/Vordingborg/Kalvehave. Der drejes til højre mod Vordingborg og første gang det er
muligt drejes til venstre mod Nyråd, ca. 800m længere fremme ligger Hulemosegård på
venstre side af vejen umiddelbart overfor søen, åbn lågen ind til gården og parker i gården.
MARKISER:
På sydsiden af hovedbygningen er der tre markiser, som kan styres fra kontrolboks i
pejsestuen, nøglen er i nøglebundtet.
Markiserne er automatisk styrede af vind- og vandfølere, således at de skulle rulle
ind automatisk ved blæse- og regnvejr. Men det er en god idé, at lejere kontrollere, at dette
også sker ved blæst og regn. Lejere er erstatningspligtige, hvis det konstateres, at
der er sket uregelmæssigheder i forbindelse med skader på markiserne.

MUSIKANLÆG:
Der findes musikanlæg i aflåst skab i aktivitetsrummet, ligesom man også kan benytte
anlægget i pejsestuen. Anlæggene må ikke flyttes.
NØGLER:
På køkkenbordet ligger de nøgler, der er behov for, under opholdet på Hulemosegård.
OPSYNSMAND
JIMMY Hansen er stedets opsyns- og altmuligmand. Jimmy er på Hulemosegård dagligt
(hverdage) mellem kl. 13-17, men kan i nødstilfælde kontaktes på tlf. 23 46 88 34.
OPVASKEMASKINE:
Læs instruks ved maskinen.
Opvaskemaskinen har automatisk sæbeindtag. Der ligger viskestyhkker i en skuffe i det
”kolde” køkken.
ORIENTERINGSLØB:
I skoven må orienteringsløb kun finde sted, efter der er indhentet tilladelse fra skovfoged
Nielsen, Pedersgård skovdistrikt. Telefon 40568020.
POST:
Der er postkasse på Hulemosegård, og postvæsenet bringer post ud som alle andre steder i
Danmark. For afsendelse af post er der postkasse ikke langt fra Hulemosegård.
RENGØRING:
Det påhviler det lejer at rengøre:
1. gulve fejes,
2. borde i skole- og spisestue aftørres og sættes på plads,
3. køleskab og dybfryser rengøres slukkes og efterlades åbent!
4. opvaskemaskine tømmes, rengøres og slukkes,
5. ovn rengøres,
6. Den ”GRØNNE SEDDEL” udfyldes og lægges på køkkenbordet sammen med nøglerne (og
fjernbetjening til TV.)
7. Skraldespande tømmes.
Rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter er placeret i bryggerset.
SKADESTUE:
Ring 70 15 07 08.
SKOVEN:
Kan benyttes i henhold til brochuren ” Naturen må gerne betrædes—men træd varsomt.”
Øvrige bestemmelser for færdsel i skoven er ophængt på lejrskolen og skal følges, ligesom
der oftest er regler for skoven ved indgangen til denne.
TRANSPORT:
Skal man på tur til eks. Vordingborg, kører der bus næsten til døren. Er man mange
kan det være en ide at kontakte trafikselskabet på tlf. : 54 88 04 00. Ellers kan man
kontakte et lokalt busselskab, eks. Ørslev Turistkørsel tlf.:

TURE I OMRÅDET:
I ”skolestuen” forefindes en mappe med 25 plastovertrukne kort fra den lokale
orienteringsklub. Disse kort kan benyttes ved ture i terrænet, og der kan skrives med
afvaskelig skrift. Husker at rengøre kortene efter brug.
TELEFON:
Der er mønttelefon på 1. sal i hovedbygning på Hulemosegård 55 37 19 21 .
TELEFONLISTE - HULEMOSEGÅRD:
Lejrskolen Hulemosegård 55 37 19 21
Lejrskoleleder Erik Pedersen 43 97 79 90
Jimmy Hansen 55 37 24 38 og 23 46 88 34
ALARM 112
Falck, Vordingborg 55 77 22 22
Lægevagten 70 15 07 08
Brugsen i Nyråd 55 37 30 40
Taxa 55 37 06 45
Linie-bus (lokal bus fra Vordingborg) 55 81 44 44
DSB, Vordingborg 55 34 00 48
Vordingborg Turistkontor 55 34 11 11
TV og VIDEO:
Forefindes i skolestuen.
TØRRESKAB:
Forefindes i bryggers.
UDENDØRS MØBLER:
Alle udendørs møbler skal sættes pænt på plads før afrejse.
VOKSENBAD:
Der er lærerbad/toileti hovedbygningen, et på 1. sal og et bag ”skolestuen”.
VÆRDISKAB:
Der er opsat en værdiboks i gangen fra skolestuen til baderummet. (følg instruks på boksen).

