VRANUM BAKKEHUS
v/ Hald sø, Viborg

Et lejrcenter - midt i naturen

Fonden Vranum Bakkehus

Skønnere landskab end egnen omkring Hald sø findes næppe i Danmark. Lyngklædte
bakker veksler med bøge– og egeskov, og få steder som her taler Danmarks historie
selv til os.
Vest for Hald sø passerer den gamle hærvej og mod nordvest ligger Hald hovedgård,
som den sidste af en lang række borge og herregårde, hvoraf rester endnu kan ses.
Mod syd har vi Dollerup bakker, og øst for søen ligger Vranum bakker.
Midt i dette eldorado ligger VRANUM BAKKEHUS. - Fra vinduerne har man den mest
strålende udsigt over Hald sø og de storslåede omgivelser, og fra dette sted kan der
foretages interessante ture til de historiske steder ved Hald og til Blicheregnens
seværdigheder.
VRANUM BAKKEHUS, er et moderne lejrcenter, som ligger 8,6 km syd for Viborg ad
hovedvej A13. Lejrens grund er på ca. 10 tdr. land lyng– og skovklædte bakker, der
går helt ned til Hald sø.
Centret består af hovedhuset, en bjælkehytte på 325 m2 med kombineret spise– og
pejsestue, lederværelse, ”tante”opholdsstue, el-køkken med service til 62 personer,
opvaskemaskine, køleskab og fryser (300 l) samt viktualiekælder. Der er 4 værelser
á 6 køjer og 2 værelser á 4 køjer, i alt 32 køjepladser med tilhørende toiletter og
vaskerum med varmt og koldt brusebad. Hytten er velegnet til brug såvel sommer
som vinter, idet der er indlagt centralvarme.
I 2011 er nyopført en tremoduls-shelter med plads til 30 personer samt en bålhytte
med 50 siddepladser under tag. Shelterbyen har tillige egen toiletbygning.
I en selvstændig anneksbygning er der sovesal med 28 køjer, en kabine med 2 køjer
og vaskerum med varmt og kold brusebad samt toiletter. Annekset er el-opvarmet.
På det over 50.000 m2 store lejrareal findes endvidere sportsplads, teltplads, lejrbålsplads og badeplads ved søen. Det kuperede terræn indbyder til alle former for
løb og leg.
Lejrens adresse er: ”Vranum Bakkehus”, Vejlevej 62, 8800 Viborg.
Der er installeret trådløs internet. Lejrens hjemmeside: www.vranumbakkehus.dk.
Nærmeste handlende er i Viborg (5 - 8 km).
Rutebilforbindelse: Viborg - Vejle og Viborg - Kjellerup.
Kort over området: 1:25.000, 1215 III NØ.

Velkommen!

Henvendelse om lejren til:
Lejrens inspektør
Jes Serup
Birkevej 23
8800 Viborg
8662 8613
2311 0486

Fonden Vranum Bakkehus
Bestyrelsesformand
Poul Sjørup
Finlandsvej 5
8800 Viborg
3061 8411
poulsjoerup@gmail.com
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