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Til Skovbrynets gæster og brugere 
Spejderhytten Skovbrynet ejes af De grønne pigespejdere i Næstved. Vi har haft hytten siden 
1946. 
Skovbrynet drives og vedligeholdes med frivillig, ulønnet arbejdskraft. Det er spejdernes 
forældre eller spejderledere, som i deres fritid holder opsyn med hytten og står for vedlige-
holdelsen. Vi, forældre og spejdere, kan dog ikke løse opgaven alene. Vi har derfor brug for, 
at I som gæster hjælper os med at passe på Skovbrynet. 
Til det formål har vi lavet et sæt spilleregler for Skovbrynets gæster og brugere. Det er vigtigt, 
at I sætter Jer ind i disse spilleregler og sørger for at overholde dem. Det er en forudsætning 
for, at Skovbrynet fortsat vil være et godt og rart sted at komme. 
Ud over spillereglerne er der et par praktiske ting, I som gæster skal være opmærksomme på. 
Man kan være så heldig, at andre gæster har efterladt opvaskemiddel, toiletpapir, poser til 
affald og måske ligefrem også viskestykker og karklude. Men det er en god ide selv at have 
den slags med. Skovbrynet stiller det ikke til rådighed. 
Bilkørsel på fliserne er ikke tilladt. Max. hastighed for kørsel på grusvejen til og fra 
Skovbrynet er 20 km/t. 
De Grønne Pigespejdere i Næstved har en hjemmeside: www.pigespejder-naestved.dk 
Nærmeste kirke ligger i Karrebæk, Sognepræsten hedder Jakob Grandjean, tlf. 5544 2233, 
www.karrebaekkirke.dk 
Når I tager hjem, skal I efterlade lejrpladsen og hytten i pæn stand. Tænk på, at de næste 
gæster kunne være jer selv. Affald skal i containeren (fugtigt affald i en plastpose) og må ikke 
smides i skoven, på stranden eller på lejrpladsen. Alle skraldespande skal tømmes. 
Returglas tager man med sig hjem. 
Oprydning og rengøring - se opslag i hytten om de ting, der skal gøres ved afrejse. 
Pejsen i pejsestuen tømmes for aske med den lille håndskovl, der står i zinkspanden ved 
siden af pejsen. Asken samles i zinkspanden og overhældes med vand for at sikre, at alle 
gløder er slukkede. Asken kan bagefter puttes i en affaldspose og lægges i affaldscontaineren. 
Ved afrejsen: 
- skru ned for varmen til 5 grader på termostaterne, 
- sluk for elradiatorerne i køkkenet og i de 2 små soverum, 
- lad dørene stå åbne til de 2 små soverum, 
- sluk for det varme vand i køkkenet og vaskerummet, 
- se efter at alle vinduer er påhaspede og alle yderdøre er låst.

Vi håber, I må få et godt ophold i Skovbrynet. Skulle I have gode ideer til forbedringer i 
Skovbrynet eller finde fejl eller mangler, vil vi bede Jer sende en mail til 
skovbrynet@pigespejder-naestved.dk eller via hjemmesiden www.pigespejder-naestved.dk. 
Hytten lejes ud til spejdere, andre børne- og ungdomsorganisationer, børnehaver, SFO er mv. 
Skovbrynet er ikke et festlokale med overnatning. Hytten lejes ikke ud til private fester, 
rusture eller lignende. 
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Spilleregler for Skovbrynets gæster og brugere 
Lejrens beplantning må ikke beskadiges. Der må ikke skæres i træerne og ikke brækkes 
grene af - heller ikke i skoven. 

Vis hensyn til Skovbrynets naboer. Hjælp os med at bevare et godt forhold til dem. 
Respekter derfor lejrpladsens grænse til naboerne og lad være med at opstille 
musikanlæg udenfor. Inden døre kan man spille lige så højt, man vil, når bare døre og 
vinduer er lukket. 

Færdsel på tage og ud og ind ad vinduer er naturligvis ikke tilladt. 

Borde, bænke, køjer og køjekanter må ikke betrædes med fodtøj. Det er naturligvis ikke 
tilladt at skære i, skrive på eller på anden måde beskadige hytten eller inventaret. Husk på, at 
folk skal bruge deres fritid på at reparere de skader, I måtte komme til at lave. 

Der må ikke flyttes på køjerne, da det ødelægger gulvet. 

Går noget i stykker, skal I give besked til tilsynsførende. Se opslag i hytten. 

Lejrpladsen har en stor, god bålplads. Brug den eller grav selv et bålsted på lejrpladsen. 
Husk blot at sløjfe det på den rigtige måde. Det er ikke tilladt at tænde bål i skoven eller på 
stranden. Brænde skal selv medbringes. 

Det er muligt at få lov at bruge rafterne, men kun ved forudgående aftale. Der må ikke saves 
eller hugges i rafterne. 

Det frarådes, at børn leger under og omkring rafterne. Rafterne står løst, og kan derfor 
forholdsvis nemt falde. 

Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri. 

El-varme i pejsestuen, vaskerummet og i de 2 sovesale styres via termostat opsat i de 
pågældende rum. I køkkenet og i de 2 små soverum tændes og slukkes på radiatorerne. 

Det varme vand i køkkenet tændes ved siden af vandvarmeren og i vaskerummet direkte på 
varmtvandsbeholderen. 

Brænde til pejsen købes i sække hos Dagli’ Brugsen i Karrebæk eller må medbringes på 
anden vis. 

Adgang til skoven - se opslag i pejsestuen. Skoven er privatejet. Færdsel må kun ske på stier 
og veje. Adgang kun fra klokken 06.00 til mørkets frembrud. Ved særlige aktiviteter såsom 
rapelling, klatring eller adgang på andre tidspunkter skal der søges tilladelse hos ejeren: 
Nielsen, tlf. 45 80 29 69, fax: 45 80 29 63 



Skovbrynet ligger 15 km fra Næstved lige ved Karrebækstorp Skov. Der er 600 m til stranden. 
Grunden er knap 2 tdr. land. 
Nærmeste busstoppested er rute 684 ca 800 m fra lejren ved gadekæret i Karrebækstorp, eller 
rute 670 på Skælskørvej ved Karrebækstorp Teglværk (Se for nærmere køreplan se 
www.movia.dk) 

Leje af bus: Flemmings Turistbusser, Spurvevænget 8, 4700 Næstved, tlf. 5577 4405, mob. 
2022 6670 
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