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Sådan kommer Naturhostel
Kronhede til at se ud. Til venstre
den nuværende lejrskole, hvis
tilbygninger fjernes, til højre
den nye pavillon, der kommer
til at rumme køkken og bad.
Visualisering Kronhede Lejrskole

FAKTA
NATURHOSTEL 
KRONHEDE
VKR-gruppens medarbejder-
fond har bevilget fire millio-
ner kroner og Ringkøbing-
Skjern Kommune 750.000
kroner til etablering af Na-
turhostel Kronhede. Pengene
skal være brugt inden ud-
gangen af 2024.

Kronhede Lejrskole ligger
centralt på kronheden på
nordsiden af Klausie planta-
ge. Skolen har plads til 50
overnattende gæster og er
samlingspunkt for flere årli-
ge arrangementer. Også ef-
ter ombygningen vil den få
plads til cirka 50 personer.

Ved omdannelsen til natur-
hoste forvandles lejrskolen
fra kun at henvende sig til en
gruppe ad gangen til et mere
fleksibelt naturhostel, som
vil være i stand til at huse
flere grupper og enkeltper-
soner på samme tid.

Projektet går overordnet ud
på a opføre en ny køkken- og
badepavillon i umiddelbar
nærhed af den eksisterende
hovedbygning, der befries
for sine senere opførte til-
bygninger.

I den nye bygning genopstår
køkkenområdet, så det både
kan imødekomme behovet
for at kunne lave mad til
mange mennesker og ska-
bes nye rammer om det so-
ciale, der er forbundet med
at lave mad og spise sam-
men. Den nye bygning rum-
mer også et plateau, man
kan komme op på, oven på
bygningens rum; dækket er
indrettet, så det vil være det
oplagte sted for stjernekig-
geri.

Den eksisterende og oprin-
delige bygning ændres der
meget lidt på bortset fra ne-
drivningen af de to fløje, der
erstattes af store vindues-
partier.

Naturhostel Kronhede set lidt fra oven. Til højre pavillonen, der rummer
et stjernekigger-dæk. Visualisering: Kronhede Lejrskole

"Arrene" i hovedbygningen efter tilbygningerne omdannes til
vinduespartier. Visualisering: Kronhede Lejrskole

ikke er på hotel-niveau, men
som er betydeligt mere be-
kvemme, end hvis man cam-
perer eller bor i shelter, siger
han.
Der er tænkt på de detaljer,

der skal give folk en oplevel-
se.
- Taget på den nye bygning

er designet sådan, at man kan
sidde eller ligge deroppe om
aftenen, når det er mørkt og
se en stjernehimmel, der er
helt uberørt af lysforurening,
siger Morten Beiter.
Måske er man også så hel-

dig, at man hører en ulv tude
i det fjerne...

teråret, hvorefter deltagerne
sammen tilbereder dem i
køkkenet, siger han.

Stjernekiggeri
Morten Beiter og Mads
Krogsgaard ser optimistisk
på fremtiden for den hæder-
kronede lejrskole.
- Fremover vil vi henvende

os til flere grupper, end vi nu
gør - både vandrere, cyklister
og andre friluftsmennesker.
Man vil både kunne indloge-
re sig som enkeltpersoner og
som grupper, siger Mads
Krogsgaard.
Morten Beiter ser Kronhe-

de Naturhostel som et vigtigt
knudepunkt for vandre- og
cykelruter i et udstrakt natu-
rområde, der ikke blot omfat-
ter Naturnationalpark Stråsø.
- Her kan de overnatte un-

der forhold, der selvfølgelig

Kronhede, siger han.
For Henrik Øvlisen er det

også naturligt, at medarbej-
derfonden skulle støtte; VKR-
gruppen har jo mange med-

arbejdere her i kommunen.
- Vi ønsker, at vore medar-

bejdere, deres familier og lo-
kalområder sammen kan ny-
de og benytte naturen omgi-

vet af dagslys og frisk luft,
fastslår han.
Han kan således sagtens fo-

restille sig, at medarbejdere
inden for koncernen frem-

over vil bruge Kronhede Na-
turhostel til forskellige aktivi-
teter.
- Det kunne jo for eksem-

pel være svampeture om ef-


