
Tag på lejrskole i Skagen 

103 sengepladser med springmadrasser 

Fleksibelt køkken som tager hensyn til 

diætkost 

Fælleslokaler 

Gratis trådløst internet 

Stor svømmehal med 70 m lang 

vandrutchebane, vipper og sauna 

Stor idrætshal og to mindre idrætshal-

ler 

Petanquebane og multibane 

Hos Skagen Kultur– og 

fritidscenter tilbyder vi bl.a.: 

Telefon: 98 44 32 50 

Telefon køkken: 98 44 50 40 

Hjemmeside: www.skfc.dk 

Find os på Facebook under 

Skagen Kultur– og Fritidscenter 

Skagen Kultur– og 

Fritidscenter 

Kirkevej 19 

9990 Skagen 

E-mail: post@skfc.dk 

Tak for sidst og 

PÅ GLÆDELIGT GENSYN 



Skagen Kultur– og Fritidscenter 

- frihed til aktivitet 

 

Hos Skagen Kultur– og Fritidscenter er 

mulighederne mange. 

Med vores kapacitet på 103 sengepladser for-

delt på henholdsvis 6, 8, 10, 12, 24 og 26-

mands værelser og 4 rum med 1-2 soveplad-

ser, kan vi huse store grupper. Der er også 

mulighed for ekstra opredninger. 

 

 

 

 

 

Billig adgang til svømmehal, og gratis adgang 

til idrætshaller er med til at sætte rammerne 

for et frit og aktivt ophold, selv i dårligt vejr. 

 

 

Midt i skagen by 

Centrets centrale beliggenhed gør, at det er et 

godt udgangspunkt for alle ture, hvad enten det 

er til fods eller på cykel. Der er ligeledes mulig-

hed for at tage tog til og fra seværdigheder. Ska-

gen station er få minutters gang fra centret. 

Find inspiration til aktiviteter i Skagens 

lejrskolemanual, som findes på www.skagen.dk. 

 

Fleksibelt køkken 

Vores køkken tilbyder alm. sund dansk kost, og 

tager naturligvis højde for diætkost. Køkkenet 

er godt og fleksibelt, og måltiderne kan tilpasses 

jeres program. 

Har I specielle ønsker vedrørende kost, er I vel-

komne til at kontakte vores kok på 

tlf. 98 44 50 40. 

 

 

 

Gratis Transport til toppen af 

Danmark 

Hvis I kommer langvejs fra, tilbyder DSB gratis 

transport til lejrskoler hele vejen til Skagen. 

Hvordan dette fungerer, kan I læse mere om på 

DSB’s hjemmeside under ”DSB Skolerejser— få 

frirejse med tog”. 

 

Har dette fanget jeres interesse eller 

rejst nogle spørgsmål, er I mere end 

velkomne til at kontakte os på 

tlf. 98 44 32 50 eller mail 

post@skfc.dk og høre nærmere. 

 

 

 

Skagen Kultur– og Fritidscenter er på 

Facebook, hvor du kan følge med i husets 

aktiviteter. 

Find os på Facebook 

Er der mere end 2 

ledere/forældre, kan de resterende  

ledere/forældre overnatte og spise 

gratis 


