
Vandringer i Vestjylland
- med natur, kultur og fortællinger
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Find vandreskoene frem og kom med ud i den fantastiske vestjyske natur – få ro i sindet 
og masser af frisk luft og motion. Kom og ta’ med på fem dages vandringer i vestjyske 
landskaber, hvor vi skal langs fjorde og søer, gennem egekrat og plantager, over heder, 
indsande og klitter ved Vesterhavet. 

I fem dage kører vi med bus fra højskolen ud til de forskellige naturområder. Vi vandrer 
og får undervejs fortællinger om natur, kultur og mennesker i fortid og nutid.  

Ved middagstid vil ”det kolde bord og de lune retter” blive bragt ud fra højskolens fantas-
tiske økologiske køkken. Ingen flade madpakker her, herligt med en lækker anretning i 
det fri. 

Ud over de daglige vandringer er der på højskolen morgensamlinger, foredrag, sang, 
musik, dans og sidst, men ikke mindst, hyggeligt samvær i godt selskab med dejlige 
mennesker.

Vandringerne er ml. 8 og 10 km og strækker sig over 4-5 timer. Vi vandrer uanset vejr-
gudernes humør og det tilrådes derfor at medbringe tøj til al slags vejr, samt gode van-
dresko/-støvler. Medbring gerne en lille turrygsæk til vandflaske m.m. samt evt. kikkert. 

Velmødt på Vestjyllands Højskole! 
Danny Møller, vandrer og højskolelærer 
Rebecca Kaagh Nordbo, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Ikonmaleri” og “Fortæl dit liv”.

På turene vil du ind i mellem møde lokale som 
fortæller om livet i Vestjylland og landskabet.  
På højskolen vil du møde:

Danny Møller 
vestjyde, friluftsmenneske og højskolelærer.  
Danny er turguide og koordinator på vandre- 
kurset.

Rebecca Kaagh Nordbo 
økologisk iværksætter, højskolelærer og kur-
susleder. Rebecca er primært den, der samler 
trådene for os alle på højskolen og du vil møde 
hende til fællesarrangementer. 



Ugens program:

Lørdag den 8. juni: Ankomst 
Ankomst fra kl. 15.00. Eftermiddagskaffe og indkvartering. 
Aftensmad kl 18.00. 
Velkomst og introduktion til ugen ved Danny Møller. 
Aftenkaffe og sang.

Søndag den 9. juni: Lokalområdet omkring højskolen 
Afgang kl. 10.00, hvor vi lærer lokalområdet at kende. Vi besøger Velling, landsbyen på kanten 
af Ringkøbing Fjord. Her er tre frieskoler, kirken, studedriverkro og herregård. Vi møder et par 
af egnens spændende mennesker og skal selvfølgelig have frokost halvvejs. 
Aftensmad på højskolen kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Mandag den 10. juni: Skjern Å deltaet 
Busafgang kl. 9.45 mod den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, hvor vi vandrer ind til Pumpe- 
station Nord og hører historien om Skjern Å og genopretningsprojektet. Derfra med træk-
færgerne mod Skjern Enge Naturcenter og Lønborg Herregård, banke og kirke. Vi slutter 
dagens etape ved Pumpestation Sydøst, hvor bussen henter os. Frokost halvvejs.  
Aftensmad kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Tirsdag den 11. juni: Gl. Sogn, Bagges Dæmning og Nr. Lyngvig Fyr 
Busafgang kl. 9.45 mod Gl. Sogn, hvorfra vi vandrer langs Ringkøbing Fjord, indtil vi rammer 
Bagges Dæmning. Vi tager genvejen over fjorden og rammer klitterne og Vesterhavet.  
Vi slutter dagens etape af i Nr. Lyngvig Fyr, hvor vi nyder den storslåede udsigt over Ring-
købing Fjord og Vesterhavet.  
Aftensmad kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Marie Østergaard Knusen 
forfatter og underviser på kurset “Fortæl dit liv, 
skriv dine erindringer”. Du vil møde Marie til 
fællesarrangementer.

Inge Larsen-Ledet 
kunstner og underviser på kurset “Ikonmaleri”.  
Du vil møde Inge til fællesarrangementer.

...fortsættes næste side



Onsdag den 12. juni: Stråsø Plantage og ulven 
Busafgang kl. 9.45 mod Stråsø Plantage. Denne dag vandrer vi over store fredede  
hedearealer og igennem plantage, skov og egekrat. Vi er på sporet af ulven og bæveren 
og kan være heldige at opleve store rudler af krondyr.  
Frokosten bliver selvfølgelig bragt, vi smager på lyngsnaps og glæder os over denne 
prægtige natur.  
Aftensmad kl. 18.00 og derefter aftenprogram.

Torsdag den 13. juni: Dejbjerg Hede og Rakkerne 
Busafgang kl. 9.45. På denne sidste vandredag kører bussen os til Hellig Kors Kloster. 
Her får vi historien om kirke og klostret og strækker øjnene i landskabet. Vi vandrer 
ned over Dejbjerg Hede og Plantage og når Bjørnemosen, hvor vi besøger det sidste 
rakkerhus i Vestjylland. Vi fortsætter mod Bundsbæk Mølle og slutter dagens etape ved 
Dejbjerg Kirke, hvor vi også ender fortællingen om rakkerne og deres liv på heden.   
Afslutningsaften på højskolen kl. 18.30 med festmiddag og underholding.

Fredag den 14. juni: Tak for denne gang 
Morgenmad kl. 8.00  
- og derefter hjemrejse.

Ret til programforbedringer forbeholdes!

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4400,–
Dobbeltværelse ........................... 4900,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5400,–
Eneværelse ................................. 5400,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5900,–


