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Kontakt

För information och bokningar, kontakta 
Hörjelgårdens natur- och kulturpedagog 
Hjalmar Dahm:        
Telefon: 0733 260 172           
Epost: horjelgarden@gmail.com

Hörjelgårdens hemsida.

Postadress: Naturskyddsföreningen i Skåne 
Box 1013, 221 04 Lund

Åk kollektivt till Hörjelgården

Det går att resa med Skånetrafiken till 
Hörjelgårdens egen hållplats. Linjerna heter 
337 och 338 och utgår från Sjöbo och 
Tomelilla. Under de senaste åren har många 
klasser åkt på detta sättet; säkert, billigt och 
miljövänligt.

I östra delen av Sjöbo kommun ligger Hörjelgården. Den tillhör 
Naturskyddsföreningen sedan 1970-talet. Här ordnas sedan länge
regelbundet lägerskolor, kurser, fortbildning och forskning i 
anslutning till det gamla kulturlandskapet. Markerna som omger 
den kringbyggda korsvirkesgården ger en bild av hur ett skånskt 
1700- och 1800-talslandskap såg ut – med inägornas ängar och 
åkrar och de stora betade utmarkerna och skogspartierna. Här 
finns mycket att upptäcka och lära.

På Hörjelgården är man långt från affärer och gatlampor. Stadens
buller är under vår och försommar ersatt av spelande lövgrodor 
och fågelsång. Orkidéer och andra ängsblommor frodas. När 
hösten omger oss med mörka kvällar är stjärnhimmeln fantastisk.
Under några dagar ges här med andra ord möjlighet till fina 
naturupplevelser och ett unikt tillfälle att pröva på gamla 
hantverk.

Till Hörjelgården kan du komma med din klass, allt från 
halvdagsbesök till flera dagars spännande lägerskola. Vår 
naturpedagogiska verksamhet riktar sig till barn och ungdomar, 
från åk 3 t.o.m. gymnasiet, framför allt i april-juni och augusti-
oktober.

Ta med din klass till

Hörjelgården

Filmer om Hörjelgården

Se kortfilmer från 2013 om två gymnasieklassers erfarenheter:

Ljud- och bildgymnasiet (Lund)

Borgarskolan (Malmö)

Följ en dansk mellanstadieklass på lejrskole (2011) och ta reda 
på mer om Hörjelgården:

Rynkeby friskole (Fyn, Danmark)

http://www.youtube.com/watch?v=qiwTmTflEuc&feature=share&list=UUpvh462G_DhDNLIZCUwjAoA&index=6
http://youtu.be/RgZocq8Z9IQ
http://www.youtube.com/watch?v=y8-SnJ3pm3w&feature=share&list=UUpvh462G_DhDNLIZCUwjAoA&index=2
http://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
mailto:horjelgarden@gmail.com
http://skane.naturskyddsforeningen.se/
http://www.naturskola.se/


Vår verksamhet: naturvård, lägerskolor, kurser & fortbildning

Kontakta Hörjelgårdens naturpedagog Hjalmar Dahm: 0733 260 172 – horjelgarden@gmail.com

Gå gärna in på vår hemsida.

Lägerskola / Fältkurs
Att åka på lägerskola är ett trevligt sätt att uppleva naturen,
svetsa ihop en skolklass, inleda eller avsluta en termin. Den
kan ge en bra start på läsåret och få lärare och elever att lära
känna varandra. Det är inspirerande att byta miljö och bryta
av vardagen. Dessutom är det nyttigt att vara utomhus. På
vår  hemsida finns många förslag till  elevaktiviteter  under
olika årstider och för olika åldrar.

Exempel  på  program  för  2-dagarslägerskola
(mellanstadieklass)
Första dagen
Förmiddag:  Ankomst,  inkvartering,  guidad  vandring  i
utmarken, upptäck mångfalden i det gamla kulturlandskapet,
ekologiska lekar, diskussion
Efter  lunch:  Arbete  i  grupper  (t.ex.  småkrypssafari,
mossplock, ullberedning)
Efter kl 15.00: Klassens eget program (tälja, bild och drama,
kolkritor, lägereld)
Andra dagen
Förmiddag:  Guidad  vandring  i  inägorna  och  fortsatta
grupparbeten
Efter lunch: Bygga vättebon, redskapstävling

Med högstadie- och gymnasieklasser  lägger vi tonvikten
på  ekologi,  artkunskap,  hälsa  –  allt  efter  lärarnas  och
elevernas önskemål, gärna blandat med praktiskt arbete och
hantverk på gården.

Kostnadsexempel för en 2-dagars lägerskola
2500  kr/dag  inklusive  pedagog  +  1200  kr  för
övernattning = 6200 kr (verksamheten är momsbefriad).

Praktisk information
Det finns 31 sängplatser i 3 sovsalar och 2 mindre sovrum 
(lärar-/vuxenrum). Sovsäck eller medhavda lakan samt 
örngott. Kuddar och täcken finns samt köksutrustning för 
självhushåll för c:a 30 personer, kylskåp, spis, diskmaskin.
Vi tillhandahåller utrustning och arbetsmaterial för de flesta 
övningar och utomhusaktiviteter.

Dagsbesök
Skolor och grupper som enbart vill komma på ett dags- eller
halvdagsbesök men ändå få stöd av en van pedagog, är också
välkomna. Vi lägger då upp ett anpassat program för klassen
med  både  vandringar,  övningar  och  lekar,  allt  beroende  på
ålder och intresse.
Kostnaden inklusive pedagog är för ett halvdagsbesök 1500 kr,
ett endagsbesök kostar 2500 kr.

Fortbildning i utomhuspedagogik
På Hörjelgården får ni möjlighet att fortbilda er inom 
arbetslaget. Samla dina kollegor och kontakta oss så lägger vi 
tillsammans upp ett kursprogram. Vi kan också lägga upp en 
kurs direkt ute på din skola och använda skolans närmiljö.
Minsta antal deltagare för våra kurser är 8 personer. 
Naturligtvis går det att hyra gården för planeringsdagar och 
övernattningar, både under veckorna och helger.

http://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/
mailto:horjelgarden@gmail.com
http://skane.naturskyddsforeningen.se/horjelgarden/

