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Lejrskole på 
Danhostel Ribe 
Pris 2016.  
Kr. 280,- pr. døgn pr. deltager ved 
minimum 2 døgn.  
10 % rabat i januar, februar, no-
vember og december
NB! NB! Vores priser er inkl. moms, hvilket 
ofte gør turen billigere end en hyttetur

Et lejrskoledøgn består af:
•	 Stor morgenbuffet
•	 Selvsmurt madpakke fra morgenbor-

det og en flaske drikkevand
•	 Aftensmad. Mad som både børn og 

voksne kan lide. Serveres med is-
vand.

•	 Overnatning

I får desuden: 
•	 Gratis stort lejrskolemateriale
•	 Adgang til grupperum m. AV-udsty
•	 Aktivitetskasse med sportsrekvisit-

ter. I receptionen kan l desuden låne 
forskellige spil.

•	 Pædagogisk vejledning og gode råd.
•	 Gratis trådløst Internet til lærerne ved 

medbragt computer.
•	 Hver aften serveres kaffe/te til lær-

erne.
•	 Sengelinned til 1 lærer ved 10 elever.

Indkvartering
4-og 5-sengsværelser med bad og toilet. 
Lærerne indkvarteres i enkelt- eller dob-
beltværelser i nærheden
Overnatningsprisen er ekskl. senge-
linned som enten kan medbringes eller 
lejes. Soveposer kan ikke benyttes.

Priseksempel: 
5 dage (4 døgn) med ankomst mandag 
eftermiddag og afrejse fredag formiddag 
(inkl. madpakke til hjemturen) koster: kr. 
280 x 4 = 1120,00 per deltager.  

http://www.danhostel-ribe.dk/skoler      
Tlf: 75 42 06 20



Det siger skolerne...
Udtalelse fra skoler, der har været på 
lejrskole på Danhostel Ribe.
__________________________________________________

Kære alle på Danhostel Ribe
 
Hele klassen, min kollega Signe og jeg vil gerne sende jer 
en stor tak for at gøre vores lejrskole i uge 40 til noget gan-
ske særligt. Alt fungerede bare super og med en bestemt, 
præcis og kærlig tone, der jo vidnede om rutinen i lejrsko-
leophold med alt hvad der til hører :)
Skøn mad, fine værelser, god service over for både 
børn og os lærere, grupperum, sportshal og ikke mindst 
uhyggelige historier fra Jens, der fik stemningen pisket 
helt op :)
Vi vil klart anbefale stedet  - nu er I advaret :)
 
God søndag til jer. Med venlig hilsen
Anne Bech, Brøndbyøster skole
__________________________________________________

Lærer Laila Jensen fra Kildegårdsskolen i Herlev:
 
Lejrskole kan anbefales. Søde mennesker, børnevenlig 
mad, gode værelser og byen er i gåafstand
__________________________________________________

Kære Lisbeth, Jens og alle andre medarbejdere på Dan-
hostel Ribe

Tak vi kom fint hjem og har haft en pragtfuld uge i Ribe og 
omegn. Det er så dejligt at bo hos jer fordi der er styr på 
tingene, en rigtig god stemning og dejlig mad :-)
Både børnene og vi har været rigtig glade for opholdet. 
Jeg vender tilbage næste gang jeg har en 6. klasse :-)

Kh Bodil Pedersen



Rundt i Ribe By 
Ribe er Skandinaviens ældste by. 
Det er også Danmarks bedst beva-
rede middelalderby med over 100 
fredede bygninger - det højeste 
antal i en by udenfor København.

Undervisningsmateriale, artikler  
og ideer, som kan findes og/eller 
downloades på vores hjemmeside:
www.danhostel-ribe.dk/lejrskolemateriale

•	 Følg Ribes Vægter på hans aftenrunde 
fra 1. maj til sidst i efterårsferien. Uden-
for denne periode forhør jer hos os. 

•	 Et let byløb med spørgsmål og svar. 
Kan gennemføres i små grupper. 

•	 Bestil en guide på Ribes Vikinger eller 
Turistkontoret til rundtur i byen og evt. 
domkirken 

•	 Ghostwalk og Viking Walk med Museet 
Ribes Vikinger

•	 2 lettere billedjagte til de mindste

Se desuden artiklerne under:  
http://www.danhostel-ribe.dk/oplev

•	 Gåtur i Ribes Middelalder/Renæssance: 
http://www.danhostel-ribe.dk/ribe-dan-
marks-ældste-by

•	 Gåtur i Ribes Vikingetid i Ribe by:  
http://www.danhostel-ribe.dk/vikinger

•	 Ribe Domkirke og det nye Domkirkemu-
seum

•	 Sct. Catharniæ Kloster
•	 Det gamle rådhus og Riber Ret
•	 Riberhus og dronning Dagmar 
•	 Stormfloder	-	stormflodssøjle	og	Skibbro	
•	 Ribes Museer og oplevelsescentre

ALT I KORT GANGAFSTAND FRA DAN-
HOSTEL RIBE

http://www.danhostel-ribe.dk/skoler

GRATIS LEJRSKOLEMATERIALE 
FINDES OG DOWNLOADES HER:
www.danhostel-ribe.dk/lejrskolemateriale



d

Ribe Domkirke 
Ribe Domkirke er én af Danmarks 
største attraktioner og er tildelt 2 
stjerner i Michelin Guiden for At-
traktioner 

•	 Her lå - i følge den nyeste viden - 
Danmarks første kirke, Ansgars kirke, 
da der er fundet en kristen kirkegård 
rundt om kirken med grave helt til-
bage fra omkr. år 850

•	 Her forenes middelalder med Carl 
Henning Pedersens nutidige moderne 
udsmykninger

•	 Ribe Domkirke er Danmarks eneste 
femskibede kirke

•	 I Ribe Domkirke ser man både de 
romanske rundbuer i byggeriet, og 
gotiske spidsbuer

•	 Her kan man komme 248 trin op i 
Borgertårnet og se ud over Ribes 
røde tage og Nationalpark Vadehavet. 
I godt vejr kan man se helt til vade-
havsøerne Rømø, Mandø og Fanø, 
samt Esbjerg by

•	 Her kan man i Ribe Domkirkemuseum 
få fortalt om kirkens historie både før 
og efter reformationen

Læs om Ribe Domkirke, se fotos 
og videoer, hvor domkirketårnets 
klokker spiller “Dronning Dagmar” 
og domorganisten spiller  Rued 
Langgards “Præludium til Dronning 
Dagmar”

www.danhostel-ribe.dk/ribe-domkirke

Undervisningsmateriale til Ribe 
Domkirke kan downloades fra 
vores hjemmeside:
http:// www.danhostel-ribe.dk/lejrskole-
materiale

Det er gratis at besøge Ribe Dom-
kirke.
Det koster et mindre beløb at 
besøge Ribe Domkirkemuseum og 
at komme op i Borgertårnet 



Tro og Overtro 
Danmarks første kristne levede i 
Ribe side om side med de asatro-
ende hedninge i 800-tallet

Omfattende udgravninger omkring Ribe 
Domkirke de seneste år har frembragt et 
stort antal kristne begravelser af vikinger 
i perioden fra 800-tallet til 1150, altså  
boede kristne vikinger side om side med 
asatroende vikinger i Ribe

De asatroende tror på mange nordiske 
guder: Odin, Thor og Freja m.fl., Vi-
kingerne giver offergaver for at mildne 
guderne og i graven får de gravgaver 
med, alt efter deres sociale stand. Völ-
ven læser i runerne og kan fortælle om 
fremtiden

De kristne tror kun på én Gud. Mission-
æren Ansgar får lov at bygge Danmarks 
første kristne kirke i Ribe. Snart ankom-
mer forskellige nonne- og munkeord-
ner. Efter Reformationen nedlægges de 
fleste kirker og klostre i byen. Danmarks 
største reformator, Hans Tavsen, blev 
biskop i Ribe. Den kristne kirke frygtede 
hekse - også i Ribe.   

Besøg: 
Museet Ribes Vikinger. Udstillingen “De 
Kristne Vikinger” i hele 2016 stiller skarpt 
på hedenskab og kristendom 

På Ribe Vikingecenter kan du møde de 
asatroende og høre vikingerne fortælle 
om deres tro, ofringer og runekastning

Ribe Domkirke, Domkirkemuseum og 
Kannikegården, der beskriver kristen-
dommen før og efter reformationen. 

Klostergården i Sct. Catharinæ Kloster, 
hvor Sortebrødrene holdt til. 

Maren Splids hus og mindeplade.

Links: 
www.ribevikingecenter.dk
www.ribesvikinger.dk
http:// www.danhostel-ribe.dk/museer-og-
oplevelsescentre 
www.danhostel-ribe.dk/ribe-domkirke
www.danhostel-ribe.dk/maren-spliid-heksen
www.danhostel-ribe.dk/lejrskolemateriale



Museet  
Ribes Vikinger
For lejrskoler 

Museet Ribes Vikinger
Omkring år 700 anlægges en markeds-
plads ved Ribe Å, netop på stedet hvor 
Museet Ribes Vikinger nu ligger. På mu-
seet kan du opleve byens historie fra år 
700 til år 1700 med en erfaren guide, der 
kender alle byens spøjse og interessante 
fortællinger. Rundvisningen tilpasses til 
netop jeres behov og ønsker, og I kan til-
føje et besøg i den nye særudstilling, De 
Kristne Vikinger, hvor historien om Dan-
marks første kristne vikinger fortælles
Gratis entré under 18 år.  Guide anbe-
fales.

Læringstilbud og guidede ture

Kombiner sjov og læring med Museet Ri-
bes Vikingers forskellige læringstilbud:

•	 Skriv afladsbreve med pen og blæk 
iført munkekutte

•	 Tag med på en stemningsfuld Ghost-
Walk i byens gamle gader

•	 Oplev Ribe på en byvandring, der til-
passes netop jeres behov og ønske

•	 Lær mere om vikingernes Ribe på en 
VikingWalk

•	 Bliv vist rundt i den storslåede Ribe 
Domkirke og besøg Ribe Domkirke 
Museum på vej op i Borgertårnet, hvor 
I finder en fantastisk udsigt over hele 
området

•	 Den gamle købmandsgård midt i Ribe, 
Quedens Gaard, danner rammen om 
to spændende læringstilbud, hvor 
eleverne får indblik i enten renæs-
sancens handel (Kramboden, kram og 
kridtpiber) eller 1900-tallets skoleliv (I 
skole omkring år 1900).

Museet Ribes Vikinger
Odins Plads 1
tlf. +45 7616 3960
booking@sydvestjyskemuseer.dk
www.ribesvikinger.dk



Ribe VikingeCenter 
- bliv en del af danmarkshistoriens 
sejeste epoke!

Ribe VikingeCenter er 1:1 rekonstruktioner 
af vikingernes Ripa (Ribe). Alle miljøerne 
er levendegjort, der er daglige dramatiser-
inger og hands-on aktiviteter. 

Et besøg hos vikingerne kunne omfatte:
•	 En opdagelsesrejse rundt i Ripa med en 

viking
•	 Krigertræning (7-13 år)
•	 Falkonershow
•	 Vikingelege med eller uden instruktion
•	 Besøg vikingegården og klap dyrene
•	 Besøg markedspladsen og se hånd-

værkerne arbejde
•	 Besøg husene i Ripa og snak med be-

boerne
•	 Oplev vikingerne bygge Ripa havn

Vi anbefaler, at I afsætter ca. 4 timer til 
et besøg. Så er der god tid til at afprøve 
myterne og opdage nye overraskende his-
torier om de berygtede vikinger. Vi hjælper 
gerne med at planlægge jeres besøg.

Ribe VikingeCenter har udarbejdet en stor 
mængde undervisningsmateriale til vikin-
getiden. Der er opgaver til næsten alle 
fag og opgaver både til at arbejde med på 
skolen og under selve besøget.  Især 4 - 8. 
klasse.

På www.ribevikingecenter.dk  findes:
•	 Godt og gratis undervisningsmateriale
•	 Info om de rekonstruerede vi-

kingemiljøer
•	 Info om særlige temauger 2016, åbning-

stider og priser.

Se også www.facebook.dk/ribevikingecen-
ter for mange gode stemningsbilleder.

Links:
www.ribevikingecenter.dk/da/skoler/
oevrige-skoler-og-sfo.aspx 
www.danhostel-ribe.dk/vikinger 
www.danhostel-ribe.dk/museer-og-oplev-
elsescentre 
www.danhostel-ribe.dk/lejrskolemateriale



Dagmar og Valdemar 
- aktivitetsudstilling for børn

Leg og lær om middelalderen i børneakti-
vitetsudstillingen “Dagmar og Valdemar” på 
Museet Ribes Vikinger. Aktivitetsudstilling 
er fyldt med middelalderdragter og blom-
sterkranse, heste og lanser, så det er bare 
at komme i gang med at lege middelalder. 
Omfattende gratis undervisningsmateriale 
til udstillingen: Dagmar og Valdemar (3. - 6. 
klasse) 

Se også undervisningsmateriale for 7.- 9. 
klasse fra tidligere udstilling om Dronning 
Dagmar på museet “Dronning Dagmar og 
hendes tid: http://bit.ly/1xWvN6Q

Riberhus Slotsbanke og 
Statue af Dronning Dagmar
På Riberhus Slotsbanke står en statue af 
Dronning Dagmar.  Her lå også i middelal-
deren et af kongens foretrukne slotte. 
Folkevisen og legenden siger, at Dronning 
Dagmar døde på Riberhus Slot

Folkevisen om Dronning Dagmar
kan høres fra Ribe Domkirkes klokkespil kl. 
12 ell. 15. Læs folkevisen og hør en video 
med klokkespillet på dette link:  
http://www.danhostel-ribe.dk/folkevisen-
dronning-dagmar

Trekantrelief over Kathoveddøren
ved domkirken er Ribes største middel-
alderlige kunstværk.Det er opsat i 1200-tal-
let og kan forestille Kong Valdemar Sejr 
(†1241), som rækker et kors til Jomfru 
Maria. Ved kongens side ses hans anden 
dronning, Bengerd, og nedenunder kon-
gens hoved ses dronning Dagmars hoved.
Kong Valdemar Sejr og dronning Dagmar 
var tæt knyttet til Ribe.  
Se:  
http://www.danhostel-ribe.dk/ribe-domkirke

Andre links
http://www.ribesvikinger.dk/da/boern/laer-
ingstilbud/ 
http://www.danhostel-ribe.dk/dronning-
dagmar
www.danhostel-ribe.dk/lejrskolemateriale 



Nationalpark  
Vadehavet- 

Når I er på lejrskole i Ribe, er det 
oplagt at bruge en dag i Vadeha-
vet, hvor tidevandet skaber forud-
sætning for dyreliv og natur som 
intet andet sted i verden.

Det danske Vadehav er UNESCO-verdens-
naturarv, ligesom det tyske og hollandske 
Vadehav. 

For at få mest muligt ud af jeres besøg 
anbefaler Vadehavscentrets naturvejledere, 
at I arbejder med temaet “Vadehavet” før/
efter jeres besøg. I kan finde inspiration til 
opgaver og se filmen om ’Det store ta’ selv 
bord’ på: 
             www.mitvadehav.dk
På næste side, kan I se, hvad Vadehavs-
centret kan tilbyde.

Lej cykler på Danhostel Ribe

På Danhostel Ribe kan I leje cykler til hele 
klassen. 
www.danhostel-ribe.dk/cykeludlejning

Vi anbefaler at I cykler en tur gennem Ribe-
marsken til Ribediget ved Kammerslusen. 
Herfra kan I fortsætte langs diget til Va-
dehavscentret ved Ribe i Vester Vedsted. 
Lær om tidevand, stormfloder, fuglenæb og 
fugleføde mm. Tag på tur i Vadehavet med 
naturvejlederen og med en af Mandøtrak-
torbusserne over Vadehavets bund til Man-
dø. I kan se cykelturen på dette link:
http://www.danhostel-ribe.dk/cykeltur-i-
nationalparken

Flere links:
www.vadehavscentret.dk
www.danhostel-ribe.dk/nationalpark-vade-
havet
www.danhostel-ribe.dk/facts-om-national-
park-vadehavet
www.danhostel-ribe.dk/lejrskolemateriale
ww.danhostel-ribe.dk/museer-og-oplev-
elsescentre



Vadehavscentret 
Naturvejlederne fra Vadehavscentret kan tage 
klassen med ud i Nationalpark Vadehavet, hvor 
eleverne	gennem	aktiviteter	får	fingrene	i	Va-
dehavet, lærer om og oplever den unikke natur 
og	kultur	som	findes	her.	Fx:

Tidevandstur: Sammen går vi på opda-
gelse på vaden og i det lave vand. Vi tager 
net og greb med på de tørlagte vader, og 
her oplever vi Vadehavets dyr, tidevandet 
og naturen og kulturen i Vadehavet. Efter 
turen går vi tilbage til Naturskolen, hvor vi 
ser nærmere på dyrene.
Tidevandsturen kan både laves på Mandø 
eller fra fastlandet.

Vadehavs-Olympiade: Eleverne deles i 
hold, herefter de dyster i forskellige disci-
pliner, hvor de lærer en masse om dyrene 
og planterne i Vadehavet. Disciplinerne er 
fx ’Find flest snegle’, ’Fang flest forskellige 
arter’ og ’Spring med springstav’. Et aktivt 
og sjovt forløb med Vadehavs-Olympiade 
kan også laves ved lavvande på Mandø.

Mandø: Vadehavscentrets naturvejledere 
tager gerne med til Mandø og arrangerer 
også gerne samtidig transporten med én 
af Mandøbusserne. På Mandø kan I fx. 
’trække trækvod’ – en samarbejdsøvelse, 
hvor hele klassen arbejder sammen om at 
trække et net gennem en tidevandsrende. 
Sammen med naturvejlederen kigger I 
bagefter på fangsten.

Vadehavscentret: Naturvejlederen laver i 
foråret rundvisning og introduktion til Va-
dehavet i udstillingen. I kan opleve Vade-
havets natur og kultur, samt se den drama-
tiske film om stormfloder. .

Se flere forløb og priser på Vadehavscen-
trets hjemmeside: Link på forrige side

Åbningstider 2016:
Naturvejlederne arrangerer ture hele året, 
men selve Vadehavscentret åbner først 1. 
oktober 2016 på grund af stor og spæn-
dende ombygning. 

Book i god tid!  
info@vadehavscentret.dk - tlf.: 75446161



Ribe Kunstmuseum
– Læring gennem kunst 
Ribe Samlingen består af hovedværker i 
dansk kunst gennem 200 år. Her får elever 
en enestående chance for at stifte bekendt-
skab med kunst, kultur og dansk historie og 
billedsprogets udvikling gennem 200 år.
De enkelte omvisninger tilrettelægges efter 
trin, fag og fælles mål. Undervisningen 
sker foran værkerne, hvor omviseren for-
midler faglige viden gennem en dialog med 
eleverne - med udgangspunkt i elevernes 
færdigheder og erfaringer. Museet tilbyder 
desuden undervisningsmateriale til grund-
skole og ungdomsuddannelse, som er 
tilrettelagt i henhold til pensum.

I 2016 fejrer Ribe Kunstmuseum 125 års 
jubilæum. Skiftende særudstillinger vil hele 
året indeholde værker fra Ribe Samlingen

Første udstilling: 
 5.marts – 5. juni  2016
Da maleriet blev moderne – en udstilling 
om Zahrtmann og hans elever

Følgende udstillinger i 2016 kan ses på 
Ribe Kunstmuseums hjemmeside efter 5. 
marts: http://ribekunstmuseum.dk

Besøg også den smukke have ned til Ribe 
Å med ænder, gæs og svaner - og med mur 
tegnet af kunstneren Per Kirkeby

Undervisningsmateriale: 
Det gamle Ribe 4 - 6 kl Billedkunst/ Historie 
http://ribekunstmuseum.dk/index.php/page/
index/279
Det moderne gennembrud 7 - 9 kl.  Dansk 
http://ribekunstmuseum.dk/index.php/page/
index/280     
Michael Ancher. Barnedåbsbilledet  4 - 6 kl. 
og 7 - 9 kl  Billedk./ Dansk 
http://ribekunstmuseum.dk/index.php/page/
index/227

ÅBNINGSTIDER 2016:
Tirsdag - søndag kl. 11-16. Mandag lukket. 
Juli og aug.: alle dage 11-17. Onsd. til kl. 20.
Sct. Nicolaj Gade 10.  Tlf. 75 42 03 62 
Gratis entré under 18.


