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Giv dine efterskoleelever et bredere kendskab til
naturen og kulturen i jeres område.

Vardemuseerne LÆRING
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Kære lærer/pædagog
Vardemuseerne tilbyder en lang
række spændende læringsforløb
fra børnehaveniveau til og med
ungdomsuddannelser - og det er
vigtigt, DU ved, de eksisterer!
Denne folder er en præsentation af
vores mange udstillings- og
formidlingssteder i Varde Kommune. Hvert sted byder på masser af
oplevelser, aktiviteter og læring for
børn og unge. Her udforskes alt
fra ravets facinerende tilblivelse
til redningsstationernes livsvigtige
funktion, historien om Atlantvolden og tyske flygtninge til ver-

Nymindegab Museum
Vesterhavsvej 294, 6830 Nr.
Nebel
Gå på opdagelse i livet ved
vestkysten, hvor både jagt, fiskeri
og sommergæster har haft en betydning. Her kan du også besøre
Tømrer Larsens hus, den nedgravede køkkenhave og den gamle
savmølle.
En stor malerisamling vidner om
maleres store fascination af
områdets rå natur og befolkning.
Fag: dansk, historie, samfundsfag, geografi, billedkunst,
materiel design

dens første andelsmejeri og Danmarks første fantasykunstner. Det
er bare nogle af de ting, du og dine
elever kan opleve hos os.
Alle i spil:
Vardemuseerne LÆRING arbejder
ud fra en dialogbaseret tilgang,
hvor strategier som Cooperative
Learning og æstetiske læreprocesser betragtes som grundvilkår. Vi
bestræber os på at tilbyde undervisning, der involverer og inspirerer
på tværs af læringsforudsætninger.

TIRPITZ
Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand
Oplev kanonbunkeren på tæt hold,
lær om havets guld, ravet, der
gemmer på 40 mio. år gamle insekter. Udforsk 20.000 års dramatisk
vestkysthistorie med historier om
redningsaktioner, dødemandsbjerg,
turisme og meget mere.
Fag: dansk, historie, samfundsfag,
geografi, billedkunst, materiel
design

Museum Frello
Kirkepladsen 1, 6800 Varde
I maleren Otto Frellos fantastiske,
finurlige univers opstår spændingen
mellem kunst og fidus. Detaljerigdommen er tryllebindende og
indbyder til personlig fortolkning.
Fag: dansk, historie, billedkunst,
samfundsfag
På 2. sal fortæller udstillingen ”Liv
i ler” om, hvordan mennesker har
brugt ler gennem tusindvis af år og
ikke mindst om, hvad ler har betydet
for vestjyllands økonomi.
Fag: historie, billedkunst,
samfundsfag

Varde Artillerimuseum
Kirkepladsen 1, 6800 Varde
Bliv rekrut for en dag og udforsk
artilleriet gennem 1:1 scenarier fra
felten. Kom helt tæt på kanonerne
og tag plads i en panseret mandskabsvogn.
Fag: Historie, samfundsfag, idræt

Dit Museum Ølgod
Vestergade 7, 6870 Ølgod
Gå på opdagelse i en stor samling af
genstande helt tilbage fra stenalderen. Udforsk Ølgods historie fra
hede til storby. Ta’ plads i den gamle
museumsstue eller ved skolepulten.
Fag: Historie, dansk, biologi,
samfundsfag, geografi
Hjedding Andelsmejeri
Hjeddingvej 2, 6870 Ølgod
Kom helt tæt på verdens første andelsmejeri. Lær om andelstanken og
fællesskabets kraft. Følg smørproduktionen fra dengang til i dag.
Fag: Historie, dansk, biologi,
samfundsfag

Hodde Gamle Skole
Letbækvej 1, 6862 Tistrup
Tag plads i den lille, autentiske skolestue med anskuelsestavler, pulte
og grifler. Her er der mulighed for at
komme helt tæt på den vestjyske
skoleordning i 1800-tallet.
Fag: Historie, dansk, biologi,
samfundsfag, geografi
Flygtningelejren
Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl
Besøg området hvor titusindvis af
tyske flygtninge opholdt sig efter
Anden Verdenskrig og bliv klogere
på nogle af krigens konsekvenser.
Fag: Historie, dansk, samfundsfag

NaturKulturVarde
FRoustvej 111, 6800 Varde
Velkommen i det vestjyske landskab! NaturKulturVarde er Vardemuseernes udendørs formidlingsafdeling. Her leveres professionel
vejledning og formidling inden
for natur, kultur og friluftsliv med
fokus på oplevelser og indsigt.
NaturKulturVarde formidler fra
flere lokationer rundt omkring i
Varde Kommune, bl.a. Filsø, Skallingen, Blåvandshuk Naturcenter
og Den gl. Skovfogedbolig lidt
uden for Varde.
Fag: Geografi, biologi, historie,
samfundsfag, materielt design.

Vardemuseerne LÆRING
Anja Høegh, leder
31 27 15 80
ah@vardemuseum.dk
Booking af forløb:
tvc@vardemuseum.dk
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Bliv inspi e i vores mange her
opdagels de læringstilbud
spænden
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