
 
 

Side 1 af 29 

 

Når I skal i gang med at planlægge jeres ophold på Bornholm, giver jeg meget 
gerne en hånd med. Jeg er selv født og opvokset på øen, så jeg kender den 
rigtig godt. 

Jeg har valgt at samarbejde med Svaneke-Nexø Bustrafik, da jeg mener, at de 
leverer en rigtig god service til mine lejrskoleklasser. Deres chauffører har stor 

erfaring med at køre med skoleklasser; og de er gode til at guide jer undervejs 
i bussen. Alle deres busser er i øvrigt udstyret med seler til alle siddepladser. 

Jeg er ret fleksibel i forhold til at sammensætte jeres program; men 
erfaringsmæssigt ved jeg, at de ture jeg har sammensat virker og fungerer 
godt for langt de fleste skoleklasser. 

Turene er opdelt, så der er en ”grundtur”, og så har I mulighed for at vælge 
forskellige destinationer og aktiviteter til -alt afhængig af klassens alderstrin, 
ønskede læringsområder og økonomi. 

 

Når I har besluttet hvilke ture I ønsker, skal I udfylde bestillingsskemaet 
elektronisk og sende det til mig på: mail@nordliv.com. 

 

DEADLINE FOR BESTILLING AF TURE: 

Lejrskoler forår 2017: SENEST d. 31.marts 2017 

Lejrskoler efterår 2017: SENEST d. 1.juni 2017 
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PRIS: 74 kr./person 

Almindingen | Ekkodalen | Dueodde | Svaneke | Paradisbakkerne   

PRIS: 155 kr./person 

Tilvalg A: Natur Bornholm  

Tilvalg B: Brændegårdshaven  

Tilvalg C: Bornholmertårnet  

Bemærk: Det er ikke muligt at nå både A og B.  

Bemærk endvidere, at Brændegårdshaven kun er åben i perioden: 1.maj - 
11.september. 

Jons kapel | Østerlars Rundkirke | Gudhjem | Hammershus 

PRIS: 155 kr./person 

Tilvalg A: Guide på Hammershus  

Tilvalg B: Moseløkke Stenbrud  

Tilvalg C: Rappelling ( klippeklatring) 

Tilvalg D: Bornholms Kunstmuseum  
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Østerlars Rundkirke | Gudhjem | Helligdomsklipperne | Døndalen 

PRIS: 110 kr./person 

Tilvalg A: Middelaldercenteret 

Tilvalg B: Bornholms Kunstmuseum  

Tilvalg C: Sejltur med Thor  

Tilvalg D: Gaarden -Madkulturhuset 

 

Ønsker I at planlægge jeres helt eget program. er det naturligvis muligt at leje 
en bus til at køre præcis derhen hvor I ønsker det. 

PRIS: Egen bus i 7 timer koster 5200 kr. 

Denne pris er gældende for grupper op til 30 personer. Herefter er prisen 155 

kr/person 
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HASLE – NORDBORNHOLM T/R 

I afhentes fra NORDLIV og køres til en selvbestemt destination på Nordbornholm. I 

afhentes et selvvalgt sted og køres retur til Hasle. 

Start ca. kl. 9.00. Afhentes ca. kl. 15.00 

F.eks.: 

Hasle – Hammershus t/r 

Hasle-Allinge t/r 

Hasle-Jons Kapel t/r 

PRIS: 75 kr./person 

Start ca. kl. 9.00. Afhentes ca. kl. 15.00 

 

HASLE - SYDBORNHOLM T/R 

I afhentes fra NORDLIV og køres til en selvvalgt destination på Sydbornholm. I 
afhentes et selvvalgt sted på sydbornholm og køres retur til Hasle. 

Start ca. kl. 9.00. Afhentes ca. kl. 15.00 

F.eks.:  

Hasle – Svaneke t/r 

Hasle – Brændegårdshaven t/r 

Hasle – Dueodde t/r 

PRIS: 95 kr./person 
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HASLE – GUDHJEM t/r 

I afhentes fra NORDLIV og køres til en selvvalgt destination i eller umiddelbart 
omkring Gudhjem. I afhentes fra et selvvalgt sted i Gudhjem og køres retur: 

Start ca. kl. 9.00. Afhentes ca. kl. 15.00 

F.eks.: 

Hasle – Gudhjem Havn t/r 

Hasle – Østerlars Rundkirke t/r 

Hasle – Madkulturhuset ”Gaarden” t/r 

PRIS: 90 kr./person  
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Jeg har samlet en række andre muligheder for aktiviteter til lejrskoler på 
Bornholm. Herunder kan I læse om de forskellige aktiviteter: 

• Bornholmertårnet  

• Bornholms kunstmuseum 

• Bornholms museum 

• Brændegårdshaven 

• Christiansø 

• Cykeltur 

• Guide på Hammershus 

• Madkulturhuset 

• Middelaldercenteret 

• Moseløkke stenbrud 

• Natur Bornholm 

• Rappelling 

• Rovfuglecenteret 

• Sejltur med Thor 

• Østerlars Rundkirke 
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I Bornholmertårnet ved Dueodde kan eleverne opleve et tidligere total 

hemmeligstemplet militært område, der aldrig tidligere har været åbent for 
offentligheden. 

Hovedattraktionen er et 70 meter højt tårn, hvor eleverne får et fantastisk 
view ud over Dueodde og en stor del af Østbornholm. 

Og bare rolig – der er elevator for de der ikke orker trappen med over 400 trin. 

Udover det, får eleverne mulighed for at komme ind og opleve stemningen i 
den tidligere lyttepost og se de spændende og topsikrede lokaler fra Den Kolde 

Krig, hvor der tidligere blev lyttet på efterretninger mod de gamle 
Warszawapagtlande. 

I lokalerne finder man en billedudstilling som i korte træk fortæller om de to 

verdenskrige og en hel del information om Den Kolde Krig. Museet fortæller 
selvfølgelig også lytte stationens historie og kan fremvise nogle af de apparater 
der blev brugt. 

Eleverne får lov til at deltage i en spionjagt. Jagten giver et lille indblik i 

verdenshistorien og giver viden om 1. og 2. Verdenskrig, samt Den Kolde Krig. 
Spionjagten, hvor eleverne skal finde svarene på en række spørgsmål fører 
hele vejen rundt, op og ned og udenfor på området. En sjov og lærerig tur. 

Turen sluttes af med at klassen ser en film i biografen. Enten en film der 
handler om lytte stationen og dens rolle under Den Kolde Krig, eller en film der 
handler om en russisk gasmaske fundet på Hammershus. 

Pris: 50 kr./person 

Turen er ikke guidet, men guide kan tilkøbes for kr. 200 kr. OBS: Guide skal 
forhåndsbookes. 

Varighed: 1-2 timer. 
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Bornholms Kunstmuseum er beliggende ved Helligdomsklipperne ca. 6 km. 
nord for Gudhjem i et af Danmarks flotteste og mest spektakulære landskaber. 

Museet tilbyder et spændende skolefagligt forløb, der henvender sig børn og 
unge på forskellige alderstrin. 

Museet vægter den gode historie i og omkring kunstværkerne, fortællingen 
som nøgle til forståelse af for-nu og fremtid. 

Der tilbydes en basis-rundvisning, der for lejrskoler på kunstmuseet giver et 

virkeligt godt view ud over den Bornholmske Kunsthistorie. Dertil har de flere 

spændende særligt vinklede forløb, der kan bookes af lejrskoler der vil "noget 
særligt". 

Pris: 25. kr. per elev per omvisning a 1-2 timers varighed, dog min. 
500 kr. 

Max 25 elever 
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Bornholms Museums er et statsanerkendt museum med fire udstillingssteder 
under en hat. 

Bornholms Museum er indgangsporten til øens historie og jeres lejrskoleophold 
på Bornholm. 

Vi tilbyder forskellige undervisningsforløb på afdelingerne: 

Mange muligheder for aktiviteter og historiske input til lejrskoler. 

Bornholms Museum - kulturhistoriske udstillinger i Rønne - Intro til det unikke i 
Bornholms historie med vægt på øens særlige placering i Østersøen. 

Hjorths Fabrik - en levende keramikfabrik i Rønne Bornholmsk industrihistorie, 
baseret på det lokale råstof - ler. 

GRATIS adgang for skoler. 

Guidede ture tilrettelægges efter jeres behov og ønsker 

PRIS: 500 kr./time 
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Brændesgårdshaven er et eldorado for lejrskoleelever, her har man garanti for 
en sjov og lærerig dag. 

Haven er Danmarks ældste legeland og var oprindelig en stor bondegård med 

Bornholms smukkeste have, som blev åbnet for publikum i 1933. 
Brændesgårdshaven har bl.a. et 6000 kvm. stort opvarmet vandland med 

mange rutsjebaner (vandlandet er bemandet med livredder). 
Klassen kan også more sig i hoppeland/forhindringsbaner, flyve en tur ud i 

vandet med Nautic Jet, snuppe en tur i svævebanen over den store sø eller ro 
en tur i en af de 20 robåde, spille minigolf, eller gå en tur i dyreparken m.m. 

Pris: 50 kr./person 

Bemærk: Brændegårdshavens åbningstider: 1.maj til 15.september. LUKKET 
hver mandag. Se åbningstider på www.braendegaardshaven.com 

Rundvisning ( ekstra tilkøb): 

Skolegrupper kan få undervisning/rundvisning af en af havens dyrepassere i 
tidsrummet 11,00 til 14,00. 

Kom i nærkontakt med havens dyr. 

Få en rundvisning til havens zoologiske dyr, hvor i sammen med dyrepasseren 
kommer helt tæt på dyrene. 

Rundvisningen foregår blandt havens dyrearter der bl.a. består af næsebjørne, 
lamaer, zebramangustaer og forskellige fugle og abearter. 

Rundvisning tager ca. 60-90 minutter 

Pris: 400 kr. pr. klasse max 30 elever) 
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Besøg verdens første flådebase og et imponerende fæstningsværk fra 1684. En 

endagsudflugt til fæstningsøerne Christiansø og Frederiksø – Danmarks 
østligste punkt. 

Ertholmene - et eftertragtet udflugtsmål  

Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen 

består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet 
Græsholmen og et antal større og mindre skær. 

Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne 
sig til i dag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister.  

Øerne er beboet af små 100 personer året rundt, og det er enormt fascinerede 

at få et kig ind i et helt helt anderledes liv. Det er næsten ikke til at forstå, at 
man stadig er i Danmark. 

Pris:  

Priser for overfart Gudhjem-Ertholmene t/r: 
90 kr. pr. elev / lærer op til 5. klasse 

140 kr. pr. elev / lærer fra 6. klasse 
   

Pris inkl. bus t/r fra NORDLIV: 

140 DKK pr. elev / lærer op til 5. klasse 
180 DKK pr. elev / lærer fra 6. klasse 

Bemærk: Det er Christiansøfarten selv der sørger for denne bustransport, 
hvorfor det ikke er muligt at kombinere andre udflugtmål på denne bustur. 

Ønsker I at kombinere turen til Gudhjem med andre udflugtsmål, kontakt 
venligst Miriam. Så finder vi på noget…☺ 

 

 

mailto:mail@nordliv.com


 
 

Side 12 af 29 

 

 

I har mulighed for at leje cykler hos NORDLIV. Fra Hasle er der mange smukke 

cykelruter. Ønsker I at se skov, strand og fladt terræn, kan I med fordel cykle 

fra Hasle til Rønne. Turen er på ca. 10 km. og cykelstien snoer sig gennem 

Hasle lystskov til Rønne. På turen vil I kunne gøre stop ved de smukke søer: 

Rubinsøen, Smaragdsøen og Safirsøen. 

 

I kan også vælge at cykle nordpå. Cykelstien mod nord byder på et mere 

kuperet terræn. I vil cykle langs kyststrækningen mod Hammershus. En utrolig 

fascinerende tur hvor I oplever Bornholms smukke klipper på tætteste hold. 

Turen til Hammershus er på ca. 15 km. 

 

PRIS: 

Cykelleje: 80 kr./person/dag 

Leje af Cykelhjelm: 20 kr./person/dag   
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Hammershus er et absolut "must-see" når man gæster Bornholm. Den gamle 
borgruin er Nordeuropas største og ligger "på toppen" af Bornholm. 

Det er gratis at besøge borgruinen. 

85 % af alle mine lejrskoler plejer at booke guide på Hammershus. Der finders 

flere typer af ture som dels er henvendt til forskellige målgrupper og dels 
formidler historien om Hammershus med forskellige vinkler. 

Bemærk for alle nedenstående guides gælder, at der er inkluderet entre til 
Hammershusudstillingen og besøg uden guide til Bornholms Middelaldercenter. 

RUNDVISNING PÅ HAMMERSHUS 

Gå på opdagelse i Hammershus’ historie sammen med en formidler klædt i 

middelalderdragt, og få en god introduktion til borgen og et levende indtryk af 
dagliglivet på Hammershus i middelalderen. 

Målgruppe: 1. - 9. klasse 

Pris: 85 kr. 

Varighed: 2 timer 

KÆRRETUR PÅ HAMMERSHUS 

Hvis I ikke har en god grund til at skulle op på Hammershus, er det slet ikke 

sikkert, I får lov til at komme over broen - eller I kan risikere at blive taget til 
fange af vagterne og ført op til Tinghuset, hvor bøddelen måske dukker op… 

Målgruppe: 4. - 6. klasse 

Max: 30 elever 

Pris: 85 kr. 

Varighed: 2 timer 
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RUNDT OM HAMMERSHUS 

Den stolte og meget trofaste kongedatter Leonora Christina og hendes mand 

Corfitz Ulfeldt, som sad fængslet på Hammershus i 1660-61, er 
hovedpersonerne i denne utraditionelle oplevelsestur på Hammershus. 

Målgruppe: 4. - 9. klasse 

Max: 30 elever 

Pris: 85 kr. 

Varighed: 2 timer 

 

KAMPEN OM HAMMERSHUS 

Året er 1645. Et svensk angreb mod Hammershus er under opsejling, og I er 

en del af angrebet og forsvaret. General Wrangel går i land på Bornholm, og 
lensmand Rosenkrantz ruster sig til at forsvare Hammershus. 

Målgruppe: 4. - 9. klasse 

Max: 60 elever 

Pris: 90 kr. 

Varighed: 2 timer 

AFTENTUR PÅ HAMMERSHUS 

Aftenturen er en sanseoplevelse. Vi belyser selv ruinerne med de medbragte 

flagermuslygter og oplever Bornholms vigtigste middelalderlige fortidslevn i 
skumring og mørke. 

Målgruppe: 4. - 9. klasseMax: 60 elever 

Pris: 95 kr. 
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Varighed 2 timer 

Bornholms Museum fødte idéen med at forny landbrugsmuseet og nu er ideen 
realiseret og er blevet til  Bornholms Madkulturhus. 

Gaarden rummer de fysiske rammer for et madkulturhus, som skaber 
aktiviteter, oplevelser og uddannelse. Det er kulinarisk møde- og 

udviklingssted for fødevare-erhvervet nationalt og regionalt, bornholmerne og 
øens gæster. 

Gaarden har et spændende program hvor lejrskoler inviteres indenfor til en 
workshop med fokus på mad, bæredygtighed for bornholmske traditioner: 

 

KAN DEN SPISES? 

Mange af de urter, planter og rødder, vi går rundt på i naturen, kan bruges. Og 
de har også tidligere været brugt som ressourcer i køkkenet. Fouragering i 
felten hedder det, når vi går ud i naturen og samler mad. 

Vi skal gå en tur med naturvejlederen, og når vi er derude, kommer der også 
en meget spændende (røver)historie og en ligeså spændende biologihistorie. 

Tilbage i Gaardens køkken ser vi på det indsamlede og smager på det. 

Praktisk information: Vi skal både være inde og ude. Afhængigt af årstiden vil 
der være vekslende diversitet i arterne, og det er ikke altid man kan garantere 
udbuddet i naturen. Men så fortæller vi lidt om det, der ikke er der den dag. 

Varighed: 2 timer 

PRIS: 1200 kr. pr. klasse 
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SMAG PÅ MADEN: 

 

Der findes fem grundsmage: Sødt, salt, surt, bittert og umami. Det siges, at 
alle fem grundsmage er repræsenteret i det perfekte måltid, og derfor er viden 

om og erfaring med smagene en vigtig del af madlavningen. I det levende 
laboratorium i Gaardens køkken skal vi undersøger og eksperimenterer med 

smag. Vi skal se på forskellige fødevarer i en lidt utraditionel udformning og 
sætte ord på, hvad sanserne betyder for oplevelsen af smag. Helt teknisk skal 

vi finde ud af, hvad det vil sige at smage. Vi skal genkende smage, analysere 
grundsmagene og vi skal finde balancen: Hvornår smager det godt? 

 

Varighed: 2 timer 

PRIS: 1200 kr. pr. klasse 

 

MADMOD ELLER KLOG PÅ KÅL: 

I Gaardens køkken arbejder vi eksperimenterende i madlaboratoriet. Vi 

undersøger og analyserer smag, struktur, udseende når vi bearbejder rå- 
varerne på forskellige måder. Vi skal snitte, skrælle, rive, hakke, koge og 

stege. Vi skal afprøve de fem grundsmage: Surt, sødt, salt, stærkt og umami 
på forskellige af årstidens grøntsager og finde balancen: Hvordan smager det 
godt? 

Måske skaber vi en ny livret. Vi skal høre en historie om kål: Hvad har 
Christian d. 2. med hvidkål at gøre? 

Og én om rabarber: Hvorfor har Bjarne 60 forskellige rabarbersorter? 

Vi skal på opdagelse i Gaardens køkkenhaver. 

Varighed: 2 timer 

PRIS: 1200 kr./klasse 
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Middelaldercentret byder på oplevelser for store og små - i al slags vejr. Gå på 
opdagelse på stormandsgården, i landbobebyggelsen, eller i den idylliske 

mølledal, få en snak med stormandsgårdens beboere, hold dig for ørene når 
kanonen brager eller se de små nyfødte lam. 

Middelaldercentret omfatter også et indendørs maleværksted, udstilling og 
biograf. 

Book en af vores guidede ture. Bemærk for alle ture gælder det: 

Prisen inkluderer også entre til Bornholms Middelaldercenter og til et besøg i 
Hammershusudstillingen uden guide.Alle klasser får udleveret 1 eksemplar af 

"Velkommen til middelalderen" og "guide til Hammershus" ved indgangen eller 
af guiden. 

 

FRA KIRKE TIL BORG 

En tur til Østerlars Rundkirke og den befæstede stormandsgård på 
middelaldercentret 

Klassetrin: Alle - tilpasses efter alder 

Deltagerantal: Mellem 15 - 30 elever 

Varighed: 3 timer 

Mødested: Klokketårnet ved Østerlars Rundkirke 

Turbeskrivelse: 

En introduktion til kirkens indflydelse på middelalderens dagligliv. Turen 
forbinder to af øens største seværdigheder – Østerlars Rundkirke og 

Bornholms Middelaldercenter.  

 
Vi starter ved Østerlars Rundkirke. Den imponerende kirkebygning vidner om 

at middelalderen ikke er længere væk, end at bygninger fra en svunden tid 
stadig tjener det formål som de blev bygget til, for mere end 800 år siden. 
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Her formidles omkring kirkens indflydelse på hverdagen, om tro både før og i 

middelalderen. Ude og inde i rundkirken tager vi dens særpræg og de enkelte 
rums funktion under lup, og ser også på kirkens smukke kalkmalerier, som 

fortæller gode historier om middelalderens samfund, som fortsætter på 
middelaldercenteret. 

Vi går nu til middelaldercenteret (det tager ca. 15 min.) 
Her starter anden halvdel af turen, hvor vi bevæger os rundt i de 

rekonstruerede middelaldermiljøer, bl.a. landbobebyggelsen, vandmøllen og på 
stormandens gård bag palisaderne. 

I dialog med eleverne kommer vi omkring dagliglivet for høj og lav i 

middelalderen. Stormandens festsal er udsmykket med kalkmalerier i stil med 
dem vi så i kirken. Inden for stormandsgårdens palisader taler vi om 

magtkampe mellem kirke, stormænd og konger, angreb og forsvar – og 
indflydelsen på almindelige menneskers liv. Gennem turen får eleverne et 
indblik i menneskernes hverdag i middelalderen. 

Turen slutter af med en times aktiviteter på middelaldercentret, hvor eleverne 

sammen med formidleren får mulighed for selv at engagere sig og afprøve 
deres færdigheder. 

OBS: Denne tur indeholder én times aktiviteter, som kan variere fra tur til tur - 

aktiviteterne kan f.eks. være middelalderlege, afprøvning af rustninger, 
skrivning med fjerpen og blæk, bueskydning eller leg med metaldetektor. 

 

Pris: 90,- kr. pr.person 

Prisen inkluderer entre til Østerlars Rundkirke (momsfri). 
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PÅ OPLEVELSE I MIDDELALDEREN - tør i se, føle og lugte til 
middelalderen? 

Klassetrin: 4. - 6. kl. 

Deltagerantal: mellem 15 - 30 elever 

Varighed: 3 timer 

Mødested: Indgangen til Bornholms Middelaldercenter 

Turbeskrivelse: 
En tidsrejse rundt i bonde- og stormandsmiljøet på Bornholms 
Middelaldercenter.  

Turen rundt på Bornholms Middelaldercenter foregår ved hjælp af indbyggede 

rollespil: Formidleren lægger op til specielle historiske situationer, som 
eleverne dramatiserer ved hjælp af få rekvisitter. Gennem fortællingerne og de 

små spil får eleverne bl.a. indsigt i hvordan børnenes liv formede sig i 
middelalderen, hvordan børn blev opdraget, og hvad de legede i 
middelalderen. 

I dialog med eleverne kommer formidleren omkring emner som tro og overtros 
indflydelse i dagliglivet, krige og magtkampe, som ændrede tilværelsen for 

mange, og som var grunden til bygning af forsvarsværker som befæstningen 
omkring vores rekonstruerede stormandsgård. I løbet af turen får eleverne 

også et indtryk af dagliglivet i middelalderen, klædedragterne, maden, 

krydderier og handel og kontakt til andre lande. Et gennemgående emne i 
turen er ret og straf, og turen slutter af med en retssag, hvor eleverne på egen 

krop får en fornemmelse af hvordan man afgjorde forskellige tvister i 
middelalderen. 

Ved dette skift mellem fortælling og dramatisering får eleverne en levende 
indsigt i de forskellige sociale gruppers leveforhold i middelalderen. 

Turen slutter af med én times aktiviteter på middelaldercentret, hvor eleverne 

sammen med formidleren får mulighed for selv at engagere sig og afprøve 
deres færdigheder. 

Pris: 90,- kr. pr. person 
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RUNDVISNING I ØSTERLARS RUNDKIRKE 

Klassetrin: Alle - tilpasses efter alder. 

Deltagerantal: Mellem 15 - 30 elever 

Varighed: 1 time 

Mødested: Klokketårnet ved Østerlars Rundkirke 

Turbeskrivelse: 

På opdagelse i Bornholms største rundkirke – et imponerende vidne om 
Bornholms spændende middelalderhistorie. 

Den imponerende kirkebygning vidner om, at middelalderen ikke er længere 

væk, end at bygninger fra en svunden tid, stadig tjener det formål som de blev 
bygget til, for mere end 800 år siden. 

Guiden, klædt i middelalderdragt, tager jer med på opdagelse i og omkring 
kirken og fortæller om kirkens indflydelse på hverdagen i middelalderen, og 

om tro både før og i middelalderen. Ude og inde i rundkirken tager vi dens 
særpræg og de enkelte rums funktion under lup, og ser også på kirkens 

smukke kalkmalerier, som fortæller gode historier om middelalderens 
forestillingsverden og religiøsitet. 

Pris: 65,- kr. pr. person 

 

RUNDVISNING PÅ MIDDELALDERCENTERET 

Opdagelsestur i det levende middelaldermiljø på Bornholms Middelaldercenter 

Klassetrin: Alle - tilpasse efter alder. 

Deltagerantal: mellem 15 - 30 elever 

Varighed: 2 timer 

Mødested: Indgangen til Bornholms Middelaldercenter 

Turbeskrivelse: 
Opdagelsestur i det levende middelaldermiljø på Bornholms Middelaldercenter 
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Denne to timers rundvisning giver en god introduktion til Bornholms 
Middelaldercenter – og til middelalderen generelt. Der fortælles om de 

rekonstruerede middelalderbygninger i landbobebyggelsen og på 
stormandsgården, og om det dagligliv, der ville have udspillet sig i sådanne 
huse. 

Vi får et levende indtryk af middelalderens Bornholm. Hvordan var det at leve 

på det tidspunkt? Hvordan var samfundet opbygget? I vil også finde ud af, at 
forholdene på Bornholm var anderledes end i resten af Danmark. 

Turen slutter af med en times aktiviteter på middelaldercentret, hvor eleverne 

sammen med formidleren får mulighed for selv at engagere sig og afprøve 
deres færdigheder.  

Obs: Denne tur indeholder én times aktiviteter, som kan variere fra tur til tur - 
aktiviteterne kan f.eks. være middelalderlege, afprøvning af rustninger, 
skrivning med fjerpen og blæk, bueskydning eller leg med metaldetektor.  

 

Pris: 80,- kr. pr. person 

 

SPØGER DET PÅ STORMANDSGÅRDEN? 

Stemningsfuld aftentur på middelaldercentret 

Klassetrin: 5.-6. kl. 

Deltagerantal: mellem 15 - 30 elever 

Varighed: 2 timer 

Mødested: Indgangen til Bornholms Middelaldercenter 

Turbeskrivelse: 
Er I til gys og gru? Så er denne stemningsfulde og intense aftentur i 
skumringstiden lige noget for jer.  

 

En stemningsfyldt aftentur på Bornholms Middelaldercenter. Med 
flagermuslygter i hænderne drager gruppen ud på en 2-timers fortælling om 
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spøgelser, eventyr og folketro. Vi bevæger os rundt i det rekonstruerede 

middelalderområde på Bornholms Middelaldercenter, og gør bl.a. stop ved den 
hellige kilde, gabestokken og galgebakken. 

Tror jeg på spøgelser? - Hvad er overtro, og er jeg overtroisk? 

I dialog med børnene kommer formidleren ind på emner som naturens varsler, 

folketroens ritualer m.m. Hvordan forsøgte man f.eks. at gardere sig mod 
ulykke i middelalderen? Oplevelsen bliver mere og mere intens som mørket 

sænker sig, og bringer tanker frem som: Tror jeg selv på spøgelser? Er jeg 
også overtroisk? Hvad tror jeg på, og hvorfor? Hvorfor så menneskerne i 
middelalderen anderledes på ting end vi gør i dag? 

Til sidst når gruppen frem til stormandens befæstede gård, hvor formidleren 
fortæller en historie inde i de stemningsfulde lokaler i køkkenhuset eller 
stormandens festsal. 

OBS: Da denne tur foregår om aftenen anbefales det at I altid har varmt vind- 
og vandtæt tøj med i rygsækken, hvis ikke I har det på. 

Mange bliver overrasket over den store temperaturforskel, der kan være fra 
den ene ende af øen til den anden.  

Da turene om dagen indeholder aktiviteter, skal der lige gøres opmærksom på, 
at denne tur ikke indeholder aktiviteter. 

 

Pris: 90,- kr. pr. person 
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Moseløkken Stenbrud ligger mellem Hammershus og Allinge. 

På Moseløkken Stenbrudsmuseum kan I opleve hvordan stenindustrien har 

udviklet sig igennem de sidste 100 år, få demonstreret og forklaret teknikken 
af en ægte bornholmsk stenhugger, og selv prøve kræfter med granit og 
værktøj. 

Klassen får også lejlighed til at prøve kræfter med granitten. 

Af en ansvarlig på museet udleveres værktøj, sikkerhedsudstyr og et sten-
emne. 

Pris: 60 kr./person 

Varighed 1 1/2 - 2 timer 
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Danmarks populære oplevelsescenter på 3000 m2 med tidsmaskine, 

jordskælv, dinosaurer, Østersø-akvarium, levende krokodiller, bisonudstilling, 
EL-biler og meget mere.  

Bornholms historie på 1.700 mio. år bliver levende, og klassen får indblik i dele 
af Bornholms natur, der ellers er svær at komme til. 

NaturBornholm er placeret så jordklodens udvikling kan ses 

Lejrskoler og lokale skoler får meget håndgribelige oplevelser at hænge viden 
op på. 

Det faglige indhold med naturvejlederen og i udstillingerne relatere til 

undervisning i skolen om istid, bjergdannelse, pladetektonik, omdannelser af 
bjergarter, erosion, evolution, klimaforandringer, fysiologi, natur- og 
landskabspleje m.m. 

 

PRIS: 85 kr. pr. person betaling for min. 15 elever. 

.Beregn 2½-3 timer. Det er inkl. 1½ time med naturvejleder. 

Husk udendørs tøj. 

Man kan købe eller medbringe mad og drikke. 
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Rappelling er en sjov og grænseoverskridende aktivitet, som sætter eleverne 
på en prøve. Rappelling foregår i området omkring Hammershus -enten ved 
Vang Granitbrud eller ved Opalsøen 

Min oplevelse er, at det ofte viser sig, at klassens "stille pige" i virkeligheden 
viser sig at være modigere end "de seje fyre". Så selvom rappelling hører til en 

af de dyrere aktiviteter, så er det i høj grad med til at ryste eleverne sammen 
og giver dem en oplevelse de sent glemmer. 

Højden er valgt, så den nøje svarer til elevernes forudsætninger, normalt 
ca. 16 meter 

Der anvendes Rebbremse, nedsænkbar enkelttov med sikringstov (Halvreb) 
mellem elev og instruktør. Alt materiel er UIAA/CE testet udstyr. 

 

Pris: 185 kr./ person. 

 

Bemærk: Minimum gruppestørrelse er 15 elever eller der betales for minimum 
15 personer pr. aktivitet! 

Ved booking modtages ikke individuelle ønsker! 
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Mange mennesker har gennem tiden ladet sig fascinere af fuglene omkring os. 
Fuglene er livlige, smukke og allestedsnærværende. Når vi mennesker 

betragter dem, ser vi personligheder som vi også finder i vores egen verden. Vi 
har sympati for den lille fugl der bliver drillet af de andre, vi er negative 
overfor bøllen der spiser alt kornet .. 

Der har været falkonerer over stort set hele verden - også i Danmark -  siden 
oldtiden, det er en tradition, der strækker sig flere tusind år tilbage i 

tiden. Oprindeligt var formålet jagt og prestige, men i Danmark bruges 

flyvningen med disse imponerende rovfugle i dag kun til formidling og 
jagttræning. 

TUR 1: 
Klassetrin: Anbefales til alle klassetrin 

Turbeskrivelse: 

Selve formidlingsshowet varer ca. en time, hvor der vil blive fremvist og 
formidlet om ugler, høge, våger, falke, ørne og gribbe. Fuglenes sanser og 

naturlige jagtformer beskrives, og I mærker suset, når fuglene kommer helt 
tæt på. Enkelte elever får måske mulighed for at ”få en fugl på handsken”, og 
der fortælles om menneskets samspil med fuglene og naturen – før og nu. 

En time før showet og en halv time efter showet er der åbent i udstillinger og 
café. Her er det også muligt at se film samt løse opgaver fra skoletjenesten. 

Skoletjenesten ligger op til før under og efterarbejde omkring besøget på 
Bornholms Rovfugleshow og arbejdsopgaver kan downloades gratis fra vores 

hjemmeside, eller købes for en beskeden pris på stedet på dagen. Der er 
mulighed for at spise madpakke i området. 

Dette arrangement er også åbent for almindeligt besøgende på Bornholms 
Rovfugleshow. 

Deltagerantal: Min. 15 elever 

Varighed: 1 time        
Mødested: I udstillingen - Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4. 

Pris: 70 kr. pr. person 
Betaling gennemføres ved udeblivelse fra show 
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TUR 2: 

Betaling gennemføres ved udeblivelse fra Show 

Turbeskrivelse: 
Denne oplevelse henvender sig specielt til skolegrupper og der er i denne 

oplevelse ikke åbent for almindelige turister, men kun for forudbestilte 
skoleklasser. 

I selve formidlingsshowet vil vi formidle om ugler, høge, ørne m.fl. samt 

opleve disse fugle på helt tæt hold og blive klogere på deres sanser og 
jagtteknikker. Nogle af eleverne bliver inddraget i træningen af fuglene, og alle 

elever får opgaver på stedet, som er udviklet ud fra undervisningsministeriets 

'fælles mål' - blandt andet dissekerer vi fuglenes foder (rotter, mus og 
kyllinger) og kigger på fugleskeletter, gylp osv.  

En time før showet og en halv time efter showet er der åbent i udstillinger og 
café. Her er det også muligt at se film samt løse opgaver fra skoletjenesten. 

Skoletjenesten lægger op til før- under- og efterarbejde omkring, besøget på 

Bornholms Rovfugleshow - arbejdsopgaver kan downloades gratis fra vores 
hjemmeside, eller købes for en beskeden pris på stedet på dagen. 

Der er mulighed for at spise madpakke i området. 

Klassetrin: Alle - tilpasses efter alder 

Deltagerantal: Min.15 elever og højst 56 elever  - 2 klasser 

Varighed: 2,5 timer        
Mødested: I udstillingen - Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4 

Pris: 80 kr. pr. person 

Betaling gennemføres ved udeblivelse fra show 
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En sejltur med passagerbåden M/S Thor fra Gudhjem havn, langs kysten til 
Helligdomsklipperne er en stor oplevelse. 

M/S Thor lægger til ved Liebertsklippen for at landsætte og medtage 
passagerer, hvorefter den returnerer til Gudhjem. 

En erfaren guide, fortæller under turen om seværdighederne, fortrinsvis på 
turen fra Gudhjem til Helligdomsklipperne. 

På sejlturen, passeres de skønneste klippepartier på Bornholm. Fra båden ser 
man: Hestestenene, Blod Egil (hoved), Stevelen, Røstad strand  

M/S Thor, sejler tæt ind under de stejle klipper på kendte steder, såsom Den 
tørre Ovn, Den våde Ovn, Lyseklippen, Helligdomsklippen, 

Sorte Gryde og mange andre seværdige steder og formationer. 

På lidt længere afstand passeres en samling oldtidsgrave på stranden, samt 
nogle store vandreblokke,blandt andet en af Danmarks største, ved Salene. 

Der kan sejles begge veje. Der kan sejles den ene vej og spadseres den 
anden.  

PRIS:  

Enkelt vej: 100 kr. Gudhjem - Helligdomsklipperne eller Helligdomsklipperne - 
Gudhjem 

Tur/retur uden afstigning: 125 kr. 
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Østerlars Rundkirke er Danmarks største rundkirke. 

Østerlars Rundkirke er desuden den mest kendte af de fire bornholmske 

rundkirker og besøges årligt af ca. 120.000 gæster. Dermed regnes kirken for 
at være blandt Bornholms største seværdigheder. 

Østerlars regnes for at være den ældste af Bornholms rundkirker 
Østerlars Rundkirke - også kaldet Skt. Laurentius' kirke - regnes for at være 

den ældste af de fire bornholmske rundkirker, selvom man ikke helt præcist 
ved, hvornår kirkerne blev bygget. 

Sandsynligvis går kirken tilbage til ca. 1150 - og har som de øvrige kirker på 
Bornholm været anvendt både som kirke og som værn mod fjender fra havet. 

Taget er først lagt på langt senere, hvor kirken har mistet sin betydning som 
forsvarsbygning. 

Tempelridderne 

Østerlars Rundkirke indgår som en central del af teorien om sammenhængen 
mellem de franske tempelridderes orden og de bornholmske middelalderkirkers 
placering. 

PRIS: 10 kr./person (ingen moms) 

Det er muligt at bestille guide fra Bornholms Middelaldercenter til at fortælle 
om Østerlars Rundkirke. Se mere under ”Middelaldercenteret” 
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