
Formål med at være blå 
spejder 

 
Det Danske Spejderkorps 
har til formål at udvikle 
børn og unge til vågne, 

selvstændige mennesker, der 
er villige til efter bedste 

evne at påtage sig et 
medmenneskeligt ansvar i 

det danske samfund og ude i 
verden. Bliv spejder på: !

http://www.balder-
hedehusene.dk

B A L D E R S B O R G E N  
Baldersbuen 16C 
2640 Hedehusene 

Gruppen har siden sin start haft sin 
adresse i området bag 

Baldersbrønde og Kallerup 
grusgrave og vi har fortsat vores 

store hytte og grund kaldet 
Baldersborgen. !

Se informationer om hytten ved at 
scanne QR-koden.

F I N D  O S  H E R

Velkommen til 
Baldersborgen. Vi håber I 

får en dejlig weekend i 
Baldersborgens dejlige 

omgivelser.

BALDERS 
BORGEN

Maecenas 

http://www.balder-hedehusene.dk
http://balder-hedehusene.dk/node/765
http://balder-hedehusene.dk/node/765
http://www.balder-hedehusene.dk


Organisation 
Balder Hedehusene Gruppe er en 
spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps. 
Spejderne med de mørkeblå uniformer. 
Vi er en del af Vestskov Division der er de 
grupper, som ligger i Rødovre, Brøndby, 
Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup 
kommuner. Disse gruppe samarbejder om 
lederuddannelse, erfaringsudveksling og 
fælles ture og arrangementer. 
 
Historie 
Balder Hedehusene Gruppe blev stiftet ved 
en stiftende generalforsamling på 
Hedehusene Hotel den 13. september 1945.  
Gruppen har siden sin start haft sin adresse i 
området bag Baldersbrønde og Kallerup 
grusgrave og vi har fortsat vores store hytte 
og grund kaldet Baldersborgen. 
I starten var gruppen en ren 
drengespejdergruppe, men fra 1990'erne 
kunne piger også melde sig som 
medlemmer. 

Om Balder Hedehusene Gruppe

L Å N E A F TA L E  F O R  BA L D E R S B O R G E N

Vi tager ikke egentlig betaling for udlån af hytten, men vi anmoder om, at lånere 
overvejer et støttebidrag til gruppen. 

Rengøring og aflevering af hytten!
- Samlingsstue, møderum og entre!
- Møbler stilles som anvist på 

møbleringsplan ophængt i de respektive 
rum.!

- Stolene stilles op på bordene.!
- Gulvene støvsuges og vaskes. (støvsuger 

findes i kosteskabet, moppe mv. findes i 
handicaptoilettet.)!

- Gardinerne trækkes fra.!
- Vinduer lukkes.!!

- Køkken!
- Service vaskes op og stilles på plads.!

- Køkkenet rengøres.!
- Gulvet støvsuges og vaskes.!
- Køleskabet tømmes og overskydende 

madvare fjernes.!
- Skraldespand tømmes.!!

- Udenomsarealer!
- Bordebænkesæt på terrassen stilles på 

plads.!
- Affald smides i container!
- Pinde, sten mv. fjernes fra græsset.!!

- Huset aflåses og nøgle afleveres som aftalt.

Betingelser for lån af hytten 
- Lån omfatter køkkenet, toiletterne, samlingsstuen, de to mødelokaler og udendørsarealerne.!
- Egne viskestykker, karklude, håndklæder og brænde til pejsen og/eller bål skal I selv medbringe.!
- Rafter og andet materiel på grunden er ikke en del af låneaftalen og må derfor ikke benyttes til 

hulebygning mv.  !
- Varmen styres automatisk og vi beder jer derfor ikke stille på varme apperaterne !
- Fårene må ikke fodres, pas på der er strøm i hegnet.!

http://balder-hedehusene.dk/node/765
http://balder-hedehusene.dk/node/765

