
Ba*sebjerg Blohhus giver en ehstra dimension til Gribshou, og Hilb@ds borEmester
Jens S. Jensen mener at det burdz fredes med det samme. F.to:Ldts sho!

Rejsegilde efter
otte irsbyggeri
Danmarks stqrsle bjzlkehytte ferdig om lre dr
Hillergd: Der blev
rebt hurra og spist ppl-
ser lige som ved alle
andre rejsegilder, men
alligevel var rejsegil-
det pA Bassebjerg Blo-
khus usedvanligt.
Ikle aleDe har rejsesildet
v@ret otte ar undervejs. rnen
Bassebjeq Blokhus betes'
nes ogsA som Damarks
storste bj€lkehytte, os den
er bygget af frivillige hen-

Bassebjery Btokhus er
Gdb Skov TroF piojekt.
Troppen, der horer under De
Gule Spejdere i Dannark er
stariet for 11 tu siden, os i
1991 blev der tsgeL fb.ste
spadestik ti1 den bjelkehyt-
te. der allerede nu ddner
rdnen om forskellige spei

I 1995 blev 8tu€etagen til
ulveunger og stifindere taget
i brus, os rned rejsesildet
kan spejdere, rover€ og pio-

nerei rykke ind pe fgrstesa-
len. Ganske vist ma de indtil
vider€ nojes ned en pr€sen-
ning til at holde eventuel
.ecn ude. men Grib Skov
Tr;p regnermed, at taget v,l
vare ragr og nndoeme $. r,
inden vinteren setter ind.

Helt fErdig fonentes hyt-
len dog fo.st at vere om cir-
ka tre Ar for der er stadig
manse sna detaljer, der skal
ordn$. Det tager tid, og da
projektet ror en stor del er
seh'1inflnsie&t i kralt af
blandt andet spejdemes kaf-
fe- og kagetelt pd kremmeF
markedei i Hille&d og ind-
tegte. fra for eksempel lop-
pemarkeder, skal pengene

-Vibfgger ikke, fd penge-
ne er der, srger spetoefleoer
Frank Junker, der er "arki-
teki" pA byggeriet, de. indtil
nu ster i cirka en halv milli
on kroner, der er betalt.

Indtil videre bester bjEl-
kehlabn afnasten 3,2 kilo-
mete. rgdsran fra Grjbskov,
og den store skorsten t@ller

8000 Dursten, hvilket sva'
re. til noget n€r et parcel

Bjelkeme er afbarkede af
eivillise foratdre os tedere,
og en gnpp€ pA 4-5 mand
hsr varet fast sjak i det bys-
searbejde, der krEver hand-
v@rksmessigkunnen-

Forna.den foi Grib Skov
Trop, Soren Vinther, sendt€
da ogsa disse friviliige en
talnemelig tanke, og bo!g-
nester Jens S. Jensen, der
holdtfestialen i anlednins af
rejsesildet h@ftede sis ved.
at denDe hvtte er blevet bys-
get - ikke alnod ellertvang
men af lyst. Han m€nea at
bjelkehytten giver en ekstra
dimension til Gribskoy og
fakrisk burde bjalkehuset
efler borsmGtercns mening
fted€s ned det samne.

' Det er noget helt specielt,
og det burde ftedes, se d€t
s$i lil minde on de he.ne-
sker, der har byggel det, sag-


