Lejrskole på Mandø
Perlen i Nationalpark Vadehavet
Giv eleverne et anderledes lejrskoleophold, hvor de kommer tæt på naturen. Her er
de aktive og får masser af viden ved selv at gøre tingene og røre ved naturen.
De unikke oplevelser starter med traktorbussen til Mandø. Tidevandet bestemmer, hvornår I kører flere kilometer hen over havbunden for til sidst at passere øens
høje dige. Og her er det lige, at uret holder op med at gå. Tiden står fuldstændig
stille....., og eleverne kan slippes løs i naturen.
Vaden i flow

Med hestevogn kører vi til vaden, hvor vi udforsker
naturen. Vi har net, spande, skovle og rejenet med
os og finder muslinger, krabber samt andre dyr, som
lever i og af Vadehavet. Oplev masser af sæler, hør om
historiens tragedier ved Stormflodssøjlen og få viden
om digebrud, oversvømmelser og tidevandet. Hvis I
ønsker det, kan I tage turen tilbage til fods.

Æ swot kammer
– Æ k´øn dons

Få en rundvisning i Mandøhuset og
se, hvordan skipperfamilien levede i
1800-tallet. Kustoden giver en levende
beskrivelse af rummene med de specielle navne og fortæller historien om redningsvæsenet og strandingerne.

Dronning Dagmar

Se, hvor prinsessen, der senere blev Dronning
Dagmar, blev sat i land. Hør og syng de gamle
folkeviser om dronningen, som havde stor empati og ømhed for folket.

Historiske og unikke oplevelser

• Oplev den hollandske mølle, der er nænsom
restaureret og stadig kan male mel.
• Besøg Mandø Kirke og se fire skibsmodeller
bygget af mandøboere, der har sejlet med
skibene.
• Kig forbi Redningsstationen, der har en
husflids- og souvenirbutik.
• Se natur- og historieudstillingen på Klithus
Mandø.

Cykeltur med fiskehejrer og
strandskader

Med biologilæreren cykler vi Mandø rundt
langs havdiget og ser på naturen og dyrelivet. Se
fiskehejrerne spankulere rundt i det lave vand
ved ebbevejen, og strandskaderne hoppe omkring
blandt kveller – øens helt specielle strandurt.

Stilheden og stjernerne

Mandø Museum

Bliv inspireret og læs beskrivelser på:
www.mandoehuset.dk – vibu@mail.dk
61 31 95 02

Mandø Bussen/Traktorbussen

Transport, cykeludlejning samt booking af ture og
guider, der fortæller om Mandøs historie og natur.
Arrangerer gerne hele lejrskoleopholdet med
oplevelser, ophold, mad og transport.
www.mandoebussen.dk – info@mandoebussen.dk
75 44 51 07

Mandø Kro & Traktorbusser

www.mandoekro.dk – martin@mandoekro.dk
61 66 56 75

Klithus Mandø

Afd. A – værelser med 12, 14 og 16 senge samt 2
dobbeltværelser. Afd. B – værelser med 8, 8 og 10
senge samt 2 enkeltværelser. Køkkenfaciliteter til
rådighed. Der laves også gerne mad til eleverne og
lærerne.
www.klithusmandoe.dk – klithusmando@mail.dk
75 44 53 54

Tænk at være i et med naturen. På Mandø kan I
nyde stilheden, bliv kun forstyrret af naturens
lyde og ganske få gange en traktor eller bil. Tænd
bålet, bag snobrød og se stjernerne i nattens
stilhed på den mørke himmel uden kunstigt lys.

Mandø Camping og feriehuse

Mandø Event

4 ferielejligheder til 4 personer samt opredning.
www.ek-ferie-udlejning.dk
kontakt@ek-ferie-udlejning.dk
23 26 23 92

Udforsk vaden med biologilærer, kom med på sælog hestevognsture, studer sælerne på tæt hold
og hør om kultur- og naturhistorien. Arrangerer
gerne hele lejrskoleopholdet med oplevelser,
ophold, mad og transport.
www.mandoevent.dk – benny@mandoevent.dk
23 25 53 75

Hytter, shelters, fællesrum og køkkenfaciliteter.
www.mandoebrugs.dk – e-k-mandoe@hotmail.com
75 44 51 02

Mandø Ferieudlejning

Mandø byder velkommen

Mandøboerne er klar til at give dig og din klasse et
unikt ophold. Kontakt en af os, og vi laver et specielt
program efter jeres ønsker.

Sammenslutningen

af Danske Småøer

Se mere på: www.visitmandoe.dk – www.mitvadehav.dk

