
 

 

VARDEBORG 
Vardeborg er en af FDFs ældste sommerlejre, 
hvor mange børn og unge gennem årene har 
haft store oplevelser. 
Vardeborg blev i 1978 genopbygget og fremstår 
i dag som en moderne helårslejr. 

Vardeborg benyttes fortrinsvis af børn og unge, 
men udlejes også til andre. 

Vardeborg ejes i fællesskab af FDF Varde og 
FDF Esbjerg 1-Sædding. 

 
BELIGGENHED 
Vardeborg ligger i et fredet klitområde ved 
Vejers Strand kun få hundrede meter fra en af 
Danmarks bedste badestrande.  
I baglandet, ca. 1 km fra lejren, er der adgang 
til Vejers Klitplantage. 
 

Afstand til: 

Varde  25 km 
Esbjerg  35 km 
Oksbøl  12 km 
Blåvand  10 km 

 

 

 

 

 

 

FACILITETER 
Vardeborg består af 2 bygninger på i alt 282 
m2. Bygningerne indeholder følgende rum: 
 
Soverum: 
Vardeborg har 62 køjepladser. 
5 soverum med 10 køjepladser, bad og toilet. 
2 soverum med 6 køjepladser og adgang til 
fælles badeværelse. 
 
Spisestue 
Borde, stole og service til 75 personer. 
 
Køkken 
Moderne lejrkøkken med stort gaskomfur, 10-
stiks konventionsovn, kipsteger, 2 store køle-
skabe og 1 stort fryseskab, opvaskemaskine, 
stor kaffemaskine og almindeligt køkkenudstyr. 
 
Pejsestue 
Lave bløde møbler, pejs og mødeborde. 
 
Kontor 
Reol, skab, skrivebord og ekstra  
briks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NYTTIGE ADRESSER 
Blåvandshuk Turistbureau 
Vestergade 27 
6840 Oksbøl 
Tlf. 75 27 18 00 
www.bte.dk 
 

Købmand: 
Spar Marked Spar Marked 
Vejers Havvej 7 Vejers Havvej 68 B 
Tlf. 75 27 70 63 Tlf. 75 27 75 77 

  
GRATIS INTERNET 
Du har mulighed for, med din medbragte PC, at 
koble dig på internettet. Vi tilbyder både trådløs 
internet og internet via kabel.  
 
 
 
 
WWW.VARDEBORG.DK 
På vores hjemmeside kan du få mange flere 
informationer: 

 Masser af billeder fra lejren 
 Kørselsvejledning 
 Information om aktiviteter 
 Beskrivelse af lejren og området 

 

 

 

 

 

 

 

1. Soverum 
2. Pejsestue 
3. Bad 
4. Toilet 
5. Køkken 
6. Spiserum 
7. Kontor 
8. Fyrrum 
 



 

 

HUSREGLER: 
Vardeborg er beliggende i et meget smukt og 
karakteristisk klitområde. Området er fredet og 
stiller særlige krav om beskyttelse. 
 
Dette indebærer, at det er forbudt grave i 
klitterne, eller på anden måde skade klitter og 
beplantning i området. 
 
Er det er ikke tilladt at campere ved lejren. Det 
vil sige at det ikke er tilladt slå telte op 
herunder også camping/teltvogne, festtelte mm. 
 
Båltænding på området er forbudt. Dog kan den 
særligt beskyttede bålplads anvendes. 
 
Overtrædelse af ovenstående vil medføre 
øjebliklig bortvisning 
 
Det er strengt forbudt at skrive på vægge og 
inventar. 
 
Bemærk 
Sengetøj (pude, dyne eller lign.), sengelinned, 
viskestykker og karklude medbringes af lejerne. 
Lagen skal også medbringes og benyttes. 
 
Ved afrejse: 
Lejer sørger for opvask, oprydning og aftørring 
af borde i køkkenet. 
Madrasserne i køjerne bankes og rejses på 
højkant, borde tørres af, stole sættes op og 
gulvene fejes. Dette gælder hele lejren. 
Slutrengøring er inkluderet i lejeprisen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UDLEJER: 
Tlf. 70 22 71 91 
Email: udlejer@vardeborg.dk 
 
 
LEJRENS ADRESSE:  
”Vardeborg” 
Sydvej 2 
6853  Vejers Strand 
Tlf. 75 27 71 92 
www.vardeborg.dk  
 
 
TILSYN: 
Tilsynet er behjælpelig, hvis der opstår 
problemer på lejren.  
Tilsynet kan kontaktes på  
tlf. 70 22 71 81 
Email: tilsyn@vardeborg.dk 
 
EJERE: 
 
FDF Varde 
http://www.fdf.dk/varde 
 
FDF Esbjerg 1/Sædding 
http://www.fdf.dk/esbjerg1 
 

 


