Velkommen til Ly og Lær huset ved ØGIF Klubhus
Ly og Lær huset er et af flere såkaldte ”aktive uderum”, som er placeret i tilknytning
til Kløverstierne i Ørslev. Der er etableret 4 afmærkede kløverstier (grøn, blå, rød og
sort rute), som blev indviet i april 2016. Kløverstierne starter fra Kirkepladsen, hvor der
er startstander og foldere over ruterne.

Kløverstigruppen står for den løbende drift og vedligeholdelse af Ly og Lær huset,
holder opsyn med stedet og rydder op og tømme skraldespand. Kløverstigruppen består
af lokale, frivillige kræfter, som lægger mange timer i at holde det pænt og rydeligt. Vis
derfor hensyn og vær med til at holde stedet pænt og imødekommende.

Kløvestierne og de aktive uderum er igangsat på lokalt initiativ og gennemført af en
projektgruppe bestående af Ørslev Lokalråd, Idrætsforeningen ØGIF, FDF spejderne i
Ørslev, børnehaven i Ørslev, dagplejere, Gåsetårnsskolen Ørslev Afd. samt Vordingborg
Kommune. Desuden har menighedsrådet, grundejerforeninger og lodsejere været
vigtige samarbejdspartnere.

Ly og Lær huset er støttet af Friluftsrådets Tips– og Lottomidler, Vordingborg
Kommunes LUP midler, Naturstyrelsens lokale grønne partnerskaber, Tuborgfondet,
Nordea Fondens lokale bankråd og sponsorat fra Malteriet i Ørslev.

I Ly og Lær huset kan du søge ly og læ med udsigt over boldbanerne og skoven. Ly
og Lær huset kan også benyttes til undervisningsforløb i det fri og naturaktiviteter. På
hyttelisten.dk kan foreninger, daginstitutioner, skoleklasser m.m. booke en sports
grejbank til en aktiv sportsdag i det fri.
Ly og Lær huset er etableret på et grønt friareal, som tilhører ØGIF.
Vis derfor hensyn til naboerne og hav respekt for ØGIF Klubhus, boldbanerne m.m.
Der gælder følgende regler for brug af Ly og Lær huset:
 Det er ikke tilladt at overnatte ved Ly og Lær huset. I stedet henvises til shelters
i 100-meterskoven.
 Der skal være ro efter kl. 22 ved Ly og Lær huset.
 Hunde skal føres i snor på det grønne areal omkring Ly og Lær huset og
boldbanerer, og efterladenskaber bedes samles op i en pose og puttes i
skraldespanden.
 Det er ikke tilladt at indtage alkohol ved Ly og Lær huset.
 Der er ikke tilladt at tænde bål eller have åben ild ved Ly og Lær huset. I stedet
henvises til bålhytten i 100-meterskoven.
 Husk at bruge skraldespanden og efterlade stedet pænt og rydeligt, så det er klar
til de næste brugere.

Har du spørgsmål vedrørende Ly og Lær huset er du velkommen til at kontakte
Kløverstigruppen. Kontaktperson Robert Christiansen Tlf.: 60889770 eller på e-mail
robertoerslev@gmail.com.

