
Naturrum Sdr. Omme
                         Base for natur - og friluftsaktiviteter

Oversigtsplan

Skovvej



Naturrum Sdr. Omme er velegnet til :
•   Natur - og friluftsaktiviteter for folk i alle aldre.

•    Sociale arrangementer for foreninger, institutioner, spejdere, virksomheder (kursus, teambuilding, foredrag) osv.

•    Lejrturer med børn og unge. Naturrum har 48 sovepladser i fælles soverum, 

 + mulighed for opstilling af telte (medbring selv telte) + mulighed for overnatning i nærliggende sheltere.

Indendørs faciliteter:
•    Fællesrum m. borde og stole til 100 personer.    •    Ildsted, projector, lydanlæg, gratis WiFi.

•    Ophold / soverum.        •    Køkken med service til 100 personer.

•    Udstilling om natur, lokalhistorie, vandreruter....    •    Toiletter, handicaptoilet, baderum.

Stueplan



Priser for udlejning :
•    130 kr. pr. time.

     Hverdage minimum 3 timer. Weekend minimum 12 timer.

•    Rengøring fra 690 - 1720 kr. (afhængig af arrangement) eller

     0 kr. hvis I selv gør rent efter jeres ophold i Naturrum.

Udendørs faciliteter:
•   Bålplads (Brænde til rådighed for lejere).

•    Græsplæne til friluftsaktiviteter.

•    Lille klatrevæg.

•    Stor klatrevæg (må kun bruges med uddannet klatreinstruktør).

•   Scene (12 m²rund scene). 

•   Sidde/bevægelsestrappe og klatrerampe til græstaget.

•   Stort græstag som er tilgængelig (300 m²).

•   Overdækket terrasse (30 m²).

•  Udendørs ovn / pizzaovn.

•   Borde/bænke til ca. 48 personer.

•   Udendørs bruser (koldt vand).

•   Udendørs køkkenbord med vask.

NB: 

Alle udendørs faciliteter er offent-

lig tilgængelige / kan bruges af alle.

Lejer kan ikke regne med, at have

udendørs faciliteter helt for sig selv.

 

Nærliggende faciliteter:
•   Omme Å (Gode fi skemuligheder, fi skekort købes ved Omme Å Camping).

•   Kanoer   (Kan lejes ved Omme Å Camping : www.ommeaacamping.dk ).

•   Bålhytte i “Anlægget” (Booking : https://sdr-omme.dk/baalhytten/).

•   Legeplads i “Anlægget”.

•   Sheltere (www.oplevbillund.dk/ud-i-naturen).

•   Naturstier (www.oplevbillund.dk/ud-i-naturen).

1. sal



Hvem kan leje Naturrum:
•    Institutioner (skoler, efterskoler, højskoler, børnehaver,          

      dagplejere, special institutioner, fritidsklubber osv.)

•    Foreninger (spejderforeninger, idrætsforeninger, vandrelaug osv.)

•    Virksomheder (fx. møder/kurser, sociale natur-og friluftsaktiviteter)

•    Og mange fl ere........

NB: Der må ikke holdes fester i Naturrum Sønder Omme
(F.eks. fødselsdage, barnedåb, konfi rmation, bryllup, jubilæum ....og lign.)

Baggrund for projektet :
Idéen til Naturrum udspringer af behovet for en ny spejderhytte. 

Naturrum har været i støbeskeen i 4 år (2015-2019). 

Drivkræfterne bag projektet er båret af frivillige. Der er brugt ca. 10.000 

frivillige timer på administrativt og praktisk arbejde.

I 2015 slog Arkitekt Marianne Vest de første streger, og fundraiser “Pri-

mus Motor” hjalp os godt i gang med indsamling af pengene til byggeriet. 

Der er indsamlet ca. 8.000.000 kr. Pengene er doneret af: Billund Kom-

mune, lokale og landsdækkende fonde, lokale foreninger, virksomheder, 

lokale borgere mv. Se sponsorskiltet i udstillingsrummet. 

Naturrum er primært bygget af lokale håndværkere. Stedet blev indviet 

11. maj 2019, det var en festdag, og nu glæder vi os alle over, at Naturrum 

bliver brugt aktivt, af en masse glade mennesker i alle aldre. 

Se mere / booking:  
www.naturrum-sdr-omme.dk

Kontakt: 
Naturrum Sønder Omme - den selvejende institution 

Skovvej 12  -  7260 Sdr. Omme

Mob: 30 26 55 50          Mail: info@naturrum-sdr-omme.dk


