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Lejrskole hos Danhostel I Haderslev 
 
Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en 
række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres 
behov og budget. Vi tilbyder overnatning i 6-mands hytter, alle med eget bad og toilet – 
hytterne er udstyret med eget lille køkken, som sagtens kan bruges til fremstilling af den 
mad I har behov for på Jeres lejrskole – vi har indkøbsmuligheder 10 minutters gang fra 
Danhostel – er Jeres lejrskolebudget småt, ja så er dette muligheden.I hytterne har I også 
mulighed for at være ”Jer selv” – der kan laves små intime arbejdsgrupper, alt efter behov.  
Har I lidt flere penge og ønsker I ikke at bruge tid på selv at lave mad, så bestiller I bare 
”lejrskole med alt inclusive”, hvilket betyder at I får 3 gode og solide måltider hos os. I kan 
også vælge f.eks. den varme mad om aftenen hos os, og så selv sørge for resten – vi har 
selvfølgelig også værelser af forskellig størrelse inde på vandrerhjemmet, disse er I også 
velkommen til at benytte, men skal så tage ”lidt mere hensyn” – valget er Jeres. 
 
Vi er smukt beliggende ned til Dammen i Haderslev – i en stor parklignende have, dette 
betyder mange muligheder for f.eks. kanosejlads, lejrbål, boldspil og meget mere. 
 
Danhostel Haderslev har tilknyttet en speciel lejrskolemedarbejder, som er uddannet 
lærer, og har mange års erfaring indenfor faget – denne hjælper Jer gerne med at 
sammensætte netop de aktiviteter I måtte ønske – når I har valgt de aktiviteter I kunne 
ønske, kontakter vores medarbejder Jer og at lave aftalerne helt færdigt og fremsender en 
komplet oversigt med navne på kontaktpersoner, klokkeslæt osv. Samt booker evt. bus – 
således at lejrskolen foregår ”nemt og enkelt” - se her nogle af de muligheder I kan vælge 
imellem: 
 
 

KULTUR – emner 
 
Musikbesøg på musikungdomsskole 
Oplev miljøet på en ungdomsskole – og oplev hvordan det er at være på en skole der satser på bl.a. musik 
 
REPORTAGETEGNING 
Her kan du prøve at lave reportagetegninger – tegninger der skal ligne og være fortællenede - enten med 
lertøj, små statuetter, dåser eller mennesker m.m. som tegnegrundlag – og så gælder det om at afprøve dine 
egne evner. 
 
Virksomhedsbesøg på Haderslev Idrætsakademi 
Hvad vil det sige at gå på ungdomsuddannelse og så samtidig satse på at blive god til en idrætsgren. 
 
 
 
Musikskolen – særligt tilbud – prøv instrumenter 
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Et besøg, hvor du får mulighed for at afprøve en række instrumenter. Det kan resultere i en ny hobby, hvor 
det at være aktiv udøvende på et instrument bliver en del af ens fritidsaktiviteter. 
 
Idræts- og sportsoplevelse på ungdoms-, sportsefterskole 
Når man tager hjemmefra og går på ungdoms- eller efterskole, så opstår der et helt nyt liv.  
Hvordan er livet på en ungdoms- og efterskole der satser på oplevelserne i tilknytning til sport og idræt? 
 
 
Teater – Egnsteatret Møllen 
Besøg på et rigtigt teater – hvor man oplever skuespillerne og deres arbejde. Hvad er dagligdagen egentlig 
for de der arbejder på et teater? 
 
Teater – forsøgsscenen 
Teater kan være en fritidsaktivitet!  
Hvilke oplevelser ligger der og venter på en, hvis man har teater som fritidsaktivitet – og er medlem i en 
amatørteater ”klub” 
 
 
 

 
 
Besøg hos det tyske mindretal 
I Sønderjylland er der et nationalt mindretal. Hvorfor er der det? Hvordan oplever de, der er i mindretallet, det 
at være et mindretal? 
Historien kan også fortælles, hvis vi bevæger os syd for grænsen. Her er der et dansk mindretal. Hvordan 
har de det? 
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Skolen i gamle dage – Sønderjysk Skolemuseum 
At lære om skolen i gamle dage. 
hvis man prøver At blive undervist som dengang mor og far var børn eller bedstemor og bedstefar var børn 
fornemmes bedst, at træde ind i originale rammer 
 
Gram Slot – historie og grøn ressource 
Oplev et moderne slotseventyr – hvor der både indgår rigtig historie, onde slotsfruer og slotsherrer, 
spøgelser og meget andet – samtidig med at der kan fortælles om, hvor vigtigt vores grønne 
ressourcetankegang og genbrugstankegangen kan blive en del af vores tilværelse 
 
 
NATUR – emner 
Besøg en særlig skov – Enderupskov.  
Her er der både en fortælling om skovbrug, kronhjorte, mærkelige landskabsformer, som ikke findes mange 
steder – og så en historie om en arbejdslejr – for arbejdsløse – og en hollistisk højskole. 
 
BESØG Tørning – Christiansdal  - 1000 års historie på 3 timer 
Fortælling om landskabets dannelse i Danmark og dengang magten i Danmark var meget tæt på Haderslev. 
 
 

 

 
 
Fra merkantilismen til den begyndende industrialisering 
Hvorfor kom der pludselig gang i en begynde mekanisering og senere industrialisering i Danmark. 
Et eksempel på ”Otto Thotts uforgribelige tanker om Commersiens Tilstand og Opkomst” 
 
Genbrug af vand 3x – jordens vigtigste ressource eller? 
Kan vand løbe opad? 
Fortællingen om genbrug af vand 3 gange – oven i købet det samme vand. 
Og hvilken energi kommer der så ud af det? 
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Andre emner 
 
Naturgenopretning og naturreservat - Slivsøen 
 
Sejlbåde – Besøg på Kalvø – Det Maritime Kalvø 
 
Sønderjyllands højeste punkt 
 
Dyrehaven 
 
Sejlads med HELENE på Haderslev Fjord med fortællinger  
HISTORISK SEJLADS PÅ LANDSDELENS SMALLESTE FJORD 
FORSKELLIGT 
 
 
 
 
 

 
 
Veterantogskørsel 
 
Møllerivirksomhed i Danmark – besøg på Runde Mølle 
 
Besøg på Sillerup Mølle 
 
Brdr. Gram Museet – industrimuseum 
 



                                                                                                         

 
Danhostel Haderslev 
Haderslev Campingplads 
Erlevvej 34 Telefon +45 74521347  
DK-6100  Haderslev Fax. + 45 7451364 Bank: 9737-0001836404 
www.danhostel-haderslev.dk CVR nr. 30736850 S.W.I.F.T: FROSDK21 
E-mail:haderslev@danhostel.dk 

Flyvermuseum – rigtige F100 Super Sabre og mange flere 
 
En forvokset landsbykirke – og dens fremkomst – Starup Kirke 
 
Reformationens vugge i DANMARK 
 

 
 
Heldagsture 
Ribe By – Danmarks vugge 
 
Besøg i Flensborg – mange emner 
 
Danfoss Universe 
 
Dannevirke 
 
DYBBØL – 1864 – Sønderborg – efterårets store TV produktion 
 
Besøg på Lillebælts perle – Årø 
 
Besøg på den lille ø Barsø 
 
Smedeværksted – prøv det selv 
 
Haderslev bymuseum, Ehlerssamlingen, Gram lergrave (hvor I selv får mulighed for at ”grave”). 
 
Danmarks mest moderne uddannelsessted LIGHT HOUSE 
 
Geocatching – her er der rigtig mnge muligheder. 
 

 
 
 
Og så noget helt unikt 
 
SKATE CITY  
Haderslev forbereder sig på at blive verdensberømt. Der bygges en skaterdome på havnen i Haderslev. Her 
bliver der mulighed for at dyrke en række ekstremsportsgrene – og virkelig give den gas som skater – både 
indendørs og udendørs. HØR FORTÆLLINGEN – SE DET OG PRØV DET MÅSKE. 
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Christiansfeld – HERNHUTTERNE OG HONNINGKAGER  
Mange kender byen med honningkager – men det er kun få, der ved noget om, hvor speciel den by er. 
KOM OG SE DET – og hør om det. 
 
 
Og få en fornemmelse af hvad det er for en folkevandring eller folkeforflyttelse der er baggrunden for denne 
særlige by. 
 
 
 
 
 
Ovenstående er blot et lille udpluk af mulige emner. 
 
VI KAN ALTID VÆRE BEHJÆLPELIG MED AT STYKKE ET SPÆNDENDE PROGRAM SAMMEN EFTER 
JERES ØNSKER 
 


