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Velkommen på Arresøcentret

CENTERLEJR og AKTIVITETER
Arresøcentret tilbyder omkring 100 spændende aktiviteter fordelt på fire hovedgrupper:
Lejrsport:
Alt til pionering, O-løb og hikes
findes på centret.
Vandaktivitet og sejlads:
Byg jeres egen tømmerflåde, vi
har redningsveste. Medbring
jeres egen kano og kajak. Kan
isættes direkte fra egen bådebro.
Natur og Miljø:
Alt fra naturvandring og kik i
vandhuller til ”naturens spisekammer” og plantefarvning.

ARRESØCENTRET består af den firlængede gård -"Ellehavegaard" og ca. 15 tdr.
land i Auderød by lige ud til Arresø.
ARRESØCENTRET anvendes primært af
spejdere i weekends og skoleferier til
lejre og kurser. Centret udlejes også til
andre, såsom børnehaver, SFO’er, skoler
samt firmaer til samarbejdskurser.

Rekvirer brochure eller se på
www.arresoe.dk

HUSE
To af gårdens længer, Hovedhuset og
Østlængen udlejes enten enkeltvis eller
samlet med plads til henholdsvis 48 og
50 personer i hver.
Hver længe er udstyret med moderne
køkkenfaciliteter, spisesal samt toiletter
og baderum med brusere.
Vestlængen er et stort aktivitets/
mødelokale med borde og stole til 90,
samt 2 mindre grupperum.

KURSER
Arresøcentret tilbyder et Kreativt
Værksted – et kursus for de 17+ årige.
Horn, ben, træ, smedje, læder m.m.
Sejlsektionen tilbyder årligt sejlerkursus i optimistjolle for de 10-14 årige
og sejlads i Meginjoller. Når der er instruktør til stede, tilbydes også sejlads på
centerlejre.

LEJRPLADSEN
Den store lejrplads er opdelt, så der både
er plads til større grupper og patruljer
samt aktivitetspladser bl.a. en grøft til
pionering af en bro.
Der er en toiletbygning med toiletter og
bad og også en handicapvenlig afdeling.
Her er desuden:
Raftegårde og tønder til tømmerflåder.
Overdækkede brændedepoter, vand,
flagpladser, andagtsplads, lejrbålpladser,
smedje og shelters.

Håndværk:
Specielt på centerlejren kan der
opleves aktiviteter baseret på
gamle håndværk. Her kan prøves smedning, rebslagning, læderarbejde, kulsøpionering m.m.

UDEKØKKEN OG STENOVN
Her kan du tilberede mad under tag.
De 2 overdækninger har henholdsvis
et stålbord og ildsted/grill.
Det er også muligt at lave pizza, steg
og brød i stenovnen.
BÅLHYTTE
Den kan benyttes til spisning, aktiviteter og aftenhygge.

