Houens Odde Spejdercenter
Lilla rute er delvist markeret, kort anbefales, 25 min gang

Houens Odde har været ejet af KFUM-Spejderne siden

Rød rute er markeret, kort ikke nødvendigt, 15 min gang

1948 og er løbende blevet udvidet til den størrelse centret

Blå rute er ikke markeret, kort nødvendigt, 25 min gang

har i dag. Houens Odde består af 70 hektar bøgeskov og

Gul rute er ikke markeret, kort nødvendigt, 15 min gang

20 hektar åbent land. Kidholmene i Kolding fjord udenfor
Houens Odde ejes også af KFUM-spejderne og er en del af

A: Andagtsplads med fantastisk udsigt. Undervisningen kan

centret.

med fordel flyttes herud.

Houens Odde Kursuscenter

B: Pioneringsområde. Kan bruges til store aktiviteter.

På Houens Odde tilbyder vi virksomhedsarrangementer,

C: Her er et område med fliser, hvor man kan rykke

hvor vi også leverer team building. Vi tilbyder virksomheder

undervisningen eller spisningen ud i godt vejr.

en anderledes oplevelse i primitiv luksus med fuld catering

D: Dæmningen. Hvis man alligevel går forbi, bør man gå

og overnatning på værelser.

helt ud på dæmningen og mærke stilheden ved vandet.

Overskuddet fra erhvervsaktiviteterne på Houens Odde

E: Stor Lejrplads. Kan bruges til store aktiviteter.

går ubeskåret til arbejdet med at give børn og unge unikke

F: Bådebro. Her foregår de fleste af vores vandaktiviteter.

spejderoplevelser!

G: Andagtsplads med fantastisk udsigt. Undervisningen

Houmænd

kan med fordel flyttes herud.
H: Enden af Houens Odde. Det er et must at nyde udsigten
her på gåturen.

Houmænd er de frivillige medarbejdere på Houens Odde
Spejdercenter. De er med til at vedligeholde centrets
bygninger, materialer, lejrpladser og omgivelser, samt at
afholde aktiviteter for centrets mange årlige gæster. Der er i

Faciliteterne på Houens Odde Spejdercenter kan kun

øjeblikket ca. 100 Houmænd.

benyttes efter forudgående aftale med centerkontoret.

For at blive Houmand skal man være fyldt 18 år og være
medlem af et internationalt anerkendt spejderkorps.

Parkering må kun ske på de markerede

Derudover skal man bruge 9 dage i løbet af et år, hvor 2 af

parkeringspladser.

dem er med deltagende spejdere, samt have deltaget i et
Houmandskursus.

Kontaktoplysninger:
Houens Odde
Houens Odde 14-16
6000 Kolding
701051115
houensodde@houensodde.dk
www.houensodde.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
KFUM-Spejderne i Danmark er tilknyttet den internationale
spejderbevægelse - The World Organization of The Scout
Movement (WOSM). Der er over 40 millioner spejdere i
verden.
Vi har ca. 25.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af
dem er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere.
Vores spejderarbejde er rettet mod børn og unge,
som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige,
demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for
deres omverden og naturen.

Kort
Houens Odde
Spejdercenter
- med ruter

