
Velkommen til den 
officielle åbning af 

Oplevelsescenter 
Skamlingsbanken

12. maj 2021
kl. 15.00-19.00

Kolding Kommune, Skamlingsbankesel-
skabet, Klokkestabelfonden og Museum 
Kolding arbejder i fællesskab på at udvikle 
og fremtidssikre Skamlingsbanken som 
folkeligt mødested og national attraktion. 

Museum Kolding får ansvar for formid-
lingen på Skamlingsbanken, herunder 
oplevelsescenteret, samt koordinering af 
arrangementer og events. 

Skamlingsbanken er et populært udflugts-
mål og et af Danmarks store nationale og 
folkelige samlingssteder. Landskabet er 
skabt under sidste istid og byder på en rig 
og varieret natur, hvor især de store åbne 
græsningsarealer og overdrev er unikke.

Projektet er realiseret med støtte fra:
A. P. Møller Fonden, Kolding Kommune, 
Foreningen PlanDanmark, Augustinus-
fonden og Region Syddanmark.  

Landskab
Skamlingsbanken er Syd – og Sønderjyllands højeste 
punkt og kendt for sin fantastiske udsigt. Projektet 
søger netop at styrke oplevelsen af udsigterne. Et 
væsentligt element er flytning af den tidligere formid-
lingsbygning til en mere nænsom placering, hvor det 
nye oplevelsescenter ligger mere integreret i landska-
bet. Etablering af parkeringspladser, lys og øvrige fa-
ciliteter etableres også med respekt for det landskab, 
de bliver en del af.

Kulturarv
Folkemødet er en væsentlig del af Skamlingsbankens 
levende kulturarv. Her mødes vi i festlig lag for at 
nyde hinandens samvær, men også når vi har væ-
sentlige sager af drøfte. Skamlingsbanken som taler-
stol og mødested får også en vigtig rolle i fremtiden.

Natur og oplevelser
Skamlingbanken rummer også en gammel naturarv, 
som blandt andet kan opleves på tæt hold ved de vil-
de bede ved mindestøtten. Naturplejen og forvaltnin-
gen af de 100 hektar som de 3 parter tilsammen ejer 
har til formål at bevare og styrke mangfoldigheden af 
urter, insekter og svampe.

Det store landskab rummer et væld af fantastiske 
udsigter og naturoplevelser. I projektet udbygges 
stinettet og der etableres små opholdspladser ude  
i landskabet.

FONDEN TIL OPRETHOLDELSE 
AF KLOKKESTABLEN

Oplevelsescenter 
Skamlingsbanken 

Åbent alle dage fra 
kl. 10.00-17.00.

Billet koster 100 kr. 
Gratis under 18 år.

Book tid til rundvisninger på
museumkolding.dk



1 Information
Information og billetter til oplevelsescenter

2 Fotoudstilling 
Følg projektet i ord og billeder fra 2015 og til nu

3 Naturbingo 
Ta’ med familien på jagt efter foråret

4 Dyst. Byg din egen støtte 
Byg din egen Skamlingsbankestøtte og tag en selfie – er din støtte højere  
end den oprindelige?

5 Arkitektens tanker 
Hør om tankerne bag det nye oplevelsescenter når Christian Lund Jeppesen  
fra CEBRA Arkitekter viser bygningen frem udefra

6 Oplevelsescenteret 
Oplev den smukke bygning indefra og bliv klogere på Skamlingsbanken i udstillingen

7 Skamlingsbankens historie 
Museum Kolding viser rundt på Højskamling og fortæller historien bag folkemøder-
ne, den sprængte støtte og nogle af de mænd som mindes på monumenterne

8 Mød Skamlingsbankeselskabet 
Skamlingsbankeselskabet blev stiftet i 1843. Hvad var baggrunden for det,  
og hvad står de for i dag?

9 Naturpark Lillebælt 
Naturpark Lillebælt inviterer ud i landskabet

10 Startområde Skamling løbet 
Kl. 21 går startskuddet til trail-løbet fra den nye Folkemødeplads

11 Røst på talerstolen 
Mød retoriker Martin Fehr Therkildsen fra talerprojektet Røst, som præsenterer  
gode råd til at skrive og holde taler. En række unge talere fra Uldum Højskole  
tager ordet og viser hvordan.

12 Din hjertesag 
Hjertesag - hvad kæmper du for? Formuler dine tanker i en sætning og lad den  
vaje i vinden sammen med de andre sager i Hjertesags-skoven.

13 Natur og leg 
Folkemøderne på Skamling handler om fællesskab, om leg og om at blive klogere 
sammen. Her har vi samlet lidt af hvert. Kig forbi.

14 Mød Klokkestabelfonden 
Oberst Flemming Agerskov fortæller om modstandsbevægelsen i region III, om  
Frihedsfesten 24. juni 1945 der samlede 100.000 tilhørere, Klokkestablens historie 
og om soldater der fortsat kæmper for en sag med livet som indsats. Ind imellem 
spiller klokkespillet.

Elever fra MGK Syd v/Kolding Kulturskole underholder med musik og sang rundt 
i landskabet. Vær opmærksom på at der kan være begrænsede antal pladser ved 
de enkelte aktiviteter.

Yderligere information vil fremgå af skilte på pladsen.

Oversigtskort 12. maj fra kl. 15-19
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