
LEJRSKOLE

i Varde Kommune

Varde Kommune gemmer på mange spændende 
historier og oplevelser i egnens enestående 
natur – lige fra Danmarks første andelsmejeri og 
finurlig malerkunst til bunkers i vandkanten og et 
unikt dyre- og planteliv. Vi er også en del af både 
Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet.

Hos Vardemuseerne tilbyder vi en lang række 
læringsforløb til jer, der skal på lejrskole i området. 
Vi har mange spændende formidlingssteder, både 
på museerne og ude i landskabet.

Aktiviteterne henvender sig alle til flere af skolens 
fag. Om I vil arbejde med naturfag, historie, 
billedkunst eller teambuilding, så har vi helt sikkert 
et tilbud til jer – uanset klassetrin.

Hent inspiration her i folderen og kontakt os, så 
vi kan hjælpe jer med at sætte det helt rigtige 
program sammen, så I får et brag af en lejrskole.

Museum Frello
Oplev maleren Otto Frellos fantastiske, 
finurlige og forunderlige univers.

Den gamle Skovfogedbolig
Teambuilding og friluftsliv i skønne rammer 
midt i skov og natur.

Hodde Gamle Skole
Sæt dig på bænken og find griflen frem i den 
charmerende landsbyskole fra 1831.

JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum
En bred vifte af moderne kunst fra omkring 1950.

Hjedding Andelsmejeri
Andelsbevægelsens vugge.

Dit Museum Ølgod
Følg udviklingen fra hede til stationsby.

Nymindegab Museum
Se malerierne fra den barske kyst. Historier fra 
et fiskerleje med malerkoloni og sommergæster.

Filsø
Oplev fuglelivet ved den genskabte sø. Filsøs 
historie er mange historier!

FLUGT
Følg sporene fra 1945-1949, hvor 35.000 tyske 
flygtninge opholdt sig i Oksbøl.

Panser- & Artillerimuseum
Det handler om kanoner og kampvogne. Om 
krig og fred og det samfund vi alle er en del af.

Tirpitz
Hør vestkystens skjulte fortællinger om forliste 
skibe, kostbare ravskatte og forbudt kærlighed.

Blåvand Naturcenter
Naturskole og fuglestation med formidling om 
flora og fauna ved hav og strand.

Blåvandshuk Fyr
Nyd udsigten fra toppen. Eller bliv klogere på 
vindmøller og vindenergi på Horns Rev.

Skallingen
Et storslået landskab i dynamisk forandring.

Kontakt os!
Så sammensætter vi det 

helt rigtige program til jer. 

Lasse Frøkjær Madsen
Friluftsvejleder
 lfm@naturkulturvarde.dk

Troels Riknagel
Museumsformidler
 tr@vardemuseerne.dk

www.vardemuseerne.dk

 75 22 08 77

Vi hjælper gerne med kontakt til 
overnatningssteder i området.
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