
BROMMECENTRET 
 

Lejre – Lejrskoler – Kurser 
 

Brommecentret er en selvejende institution, oprettet 

af KFUM-spejderne i Vestsjællands, Roskilde og 

Storstrøms amter. Centret er opført i 1961 og 

udvidet i 1985. I 2003 er der lavet en tilbygning til 

køkkenet. Centret består nu af et hus på 383 m2. 

Centret kan fungere som en helhed - eller som 2 

selvstændige afdelinger. 
 

Til centret hører 40.000 kvm. med lejrpladser og 

beplantning. Der er en dejlig bålplads. 

Der er rafter til lejrindretning. 

Centrets nærmeste nabo er Bromme Plantage.  
 

I kan leje hele centret eller den gamle afdeling for 

sig. 
 

Den gamle afdeling rummer: 

Opholdsstue 79 m2. Lederrum 10 m2.  

Køkken med køleskab, fryser og 2 komfurer. 

Service til 60 personer. 

Grovkøkken med opvaskemaskine. 

Soverum med 9, 6, 4, 4, og 2 køjer. 

Baderum med 2 brusere, 4 håndvaske og toilet. 

Seperat toilet med håndvask. 

Opvarmning med olie og el. Pejse i opholdsstue og 

lederrum. 
 

Den nye afdeling rummer: 

Opholdsstue 30 m2.  

2 Gruppe-/køjerum med hver 6 køjer. Køjerum med 

4, 4 og 2 køjer. 

Hems med 10 madrasser. 

Baderum med 2 brusere og toilet. Handicaptoilet 

med bruser.  

Opvarmning med el. Brændeovn i opholdsstue. 

 

Centret er velegnet til lejre, lejrskoler og kurser.  

 

Private kan leje centret, men kun hele centret. 

 

Der er 10 minutters gang til busforbindelse til Sorø. 

 

BROMMECENTRET 
 

Lejre - Lejrskoler – Kurser 

 
Adresse: Brommecentret 

 Bromme Østermark 28 

 4190 Munke Bjergby 

 

Beliggenhed: 8 km nordvest for Sorø ved  

 Bromme Plantage. 

 

Kørselsvejledning: Fra Sorø køres mod nord  

 (Holbæk). Umiddelbart efter  

 motorvejen drejes til venstre mod  

 Kalundborg. Når I er kommet  

 gennem Bromme Plantage  

 drejes til højre ad første sidevej. 

 Følg skiltene med teksten  

 ”Brommecentret”. 

 

Priser år 2022: Hele centret 

 Pr. døgn 2950 kr. 

 Lang weekend 7100 kr. 

 Kort weekend 5900 kr. 

 

 Gl. afdeling 

 Pr. døgn 1850 kr. 

 Lang weekend 4450 kr. 

 Kort weekend 3700 kr. 

 

 

 Alle priser er incl. el og varme. 



Lejer medbringer: Viskestykker, karklude,  

 håndklæder, opvaskemiddel samt  

 lagner til køjer. 

 Brænde til eget brug. 

 

Rengøring: Lejerne skal gøre rent på centret  

 efter endt brug. 
 

BEMÆRK:  

 

Det ankomsttidspunkt, som står i lejekontrakten, 

skal nøje overholdes.  

Senere ankomst skal anmeldes til udlejer mindst 2 

dage før ankomst. 

Ved ankomst og afrejse kommer en repræsentant for 

udlejer. 

 

 

 
 

 

 

Kort over centrets område. 40.000 kvm. 

 

 
 

 

 

Udlejer: Henning Vingborg 

Rugvænget 8 

4270 Høng 

Tlf. 5056 5745 

Mail: udlejer@brommecentret.dk 
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Lejre 
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Brommecentret 
 

Bromme Østermark 28 

4190 Munke Bjergby 

 

 

www.brommecentret.dk 

http://www.brommecentret.dk/

