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De ser store muligheder i Kronhede Lejrskole: Fra venstre borgmester Hans Østergaard, bestyrelsesmedlem Mads Krogsgaard, formand
Morten Beiter og programchef Henrik Øvlisen fra VKR-gruppens medarbejderfond. Foto: Poul Osmundsen

Næsten fem
millioner skal forvandle 
lejrskole til naturhostel
Kronhede Lejrskole
bliver til Naturhostel
Kronhede, og både
initiativtagere og
donorer tror på, at
det vil blive et stort
aktiv for natur-
turismen i Danmarks
største kommune.

CC
Nogle af de andre 
ting, som var med i 
det oprindelige 
projekt, kan vi måske 
bygge på senere. 
Hovedsagen er, at nu 
kommer vi i gang 
med et naturhostel.
MORTEN BEITER, FORMAND FOR
KRONHEDE LEJRSKOLE.

Ombygningen vil koste i alt 4,75 millioner kroner.
Visualisering: Kronhede Lejrskole
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tilbygninger fjernes.
Dermed vil den gamle, op-

rindelige skolebygning fra
starten af 1900-tallet få sin
værdighed og historie tilbage,
men i en moderniseret udga-
ve, fastslår Morten Beiter og
bestyrelsesmedlem Mads
Krogsgaard.
Det er endnu ikke helt af-

klaret, hvornår realiseringen
af projektet går i gang, men
det bliver inden for det næste
par år. Indtil da fortsætter ud-
lejningen af lejrskolen ufor-
andret.
Kronhede Lejrskole - der

er indrettet i den gamle Kron-
hede Skole - kendes af utalli-
ge vestjyder, der for manges
vedkommende som børn si-
den 1975 har været på op-
hold i det naturskønne områ-
de nord for Torsted.
For knap et år siden forslog

bestyrelsen at omstille stedet
til kombineret lejrskole og
naturhostel. Dels for at give
skolerne ændrede ekskur-
sions-muligheder, dels for at
imødekomme den stigende
interesse for friluftsliv og
turisme, senest med etable-
ringen af Naturnationalpark
Stråsø, der ligger kun 600 me-
ter fra lejrskolen.

Reduceret projekt
Det samlede projekt havde
oprindeligt et budget på 10
millioner, og var noget mere
omfattende end det, der nu
sættes i søen.
Alligevel er Morten Beiter

og Mads Krogsgaard særdeles
tilfredse med, at planerne
kan føres ud i livet.
- Nogle af de andre ting,

som var med i det oprindeli-
ge projekt, kan vi måske byg-
ge på senere. Hovedsagen er,
at nu kommer vi i gang med
et naturhostel. Vi er utroligt

glade for, at kommunen og
VKR-gruppen bakker op om
os.
Hans Østergaard fastslår, at

det lå lige for at støtte et na-

turhostel i Kronhede.
- Vi henter pengene i gea-

ringspuljen til "grønne" pro-
jekter; den er til for at støtte
netop projekter som det i

KRONHEDE: De glade givere er
ikke i tvivl. Forvandlingen af
Kronhede Lejrskole nord for
Torsted til Naturhostel Kron-
hede vil blive et stort aktiv for
naturturismen i Ringkøbing-
Skjern Kommune.
- Det er netop denne type

projekter, vi gerne vil støtte,
lyder det fra programchef
Henrik Øvlisen fra VKR-
gruppens medarbejderfond.
- Vi tror på, at naturturis-

me har et stort potentiale i
Naturens Rige, og det vil et
naturhostel være med til at

fremme, fastslår borgmester
Hans Østergaard.
Fonden og kommunen er

årsagen til, at Lejrskole-be-
styrelsens fremtidsplaner nu
kan realiseres. Sidste år bevil-
gede kommunen nemlig tre-
kvart millioner kroner til
etableringen af et naturho-
stel, og nu har VKR-gruppens
medarbejderfond så bidraget
med yderligere fire millioner.
VKR-gruppen omfatter
blandt andet Velux, Dovista
og Velfac.
- I forbindelse med vort ju-

bilæum satte vi 45 millioner
kroner af til gode projekter
inden for grønne områder og
fritidsliv, og det er fire millio-
ner kroner fra den pulje, vi
har bevilget til Kronhede Lej-
rskole, siger Henrik Øvlisen.

Hovedbygning renoveres
- Vi har nu fået udarbejdet et
projekt for de 4,75 millioner
kroner, fortæller Morten Bei-
ter, der er formand for lej-
rskolens bestyrelse.
Det går ud på at opføre en

ny køkken- og badepavillon
i umiddelbart nærhed af den
eksisterende hovedbygning.
Selve hovedbygningen
renoveres, og senere opførte


