
 

Mødelokale og sovesal 
 

Mødelokalet kan lejes af: Institutioner, børnehaver, skoler, handi-
capgrupper, undervisningssteder, foreninger. Lokalet kan ikke lejes til 
private forma l. 
 
Der er fuldt udstyret køkken med opvaskemaskine og to komfurer samt 
bestik og service til 40 personer. Ba l-pander og grej til udendørs mad-
lavning er ogsa  til ra dighed. 
 
Det koster 400 kr. per modul  at leje 
mødelokalet.  
Lokalet udlejes i flg. moduler:   
fra kl. 08.00 til 12.00,   
fra kl. 13.00 til 17.00 og  
fra kl. 18.00 til 22.00. 
 
 
Sovesalen er udstyret med 40 madrasser udlejes sammen med 
mødelokalet fra kl. 18 til kl. 12 næste dag. Det koster 1.200 kr. per over-
natning. Udleje  udover denne tid følger ovensta ende moduler. Der kan 
max lejes for 3 døgn ad gangen og rengøring kan tilkøbes for 800 kr. 
 
Faciliteterne lejes/reserveres på hjemmesiden: 
www.pladsinaturen.dk – her er ogsa  en kalender, hvor optagne og 
ledige datoer kan ses. 

Stiforløb for alle 
 
Ved naturcenteret findes en masse gode stier af varierende længde. Der 
er ogsa  en handicapvenlig sti pa  1,3 km. Desuden findes 40 faste orien-
teringsposter i skoven  - kortet kan la ne fra kortkassen ved p-pladsen.  

 
Ridstien findes langs ydergrænsen af skoven. 
 
 
Mountainbikeruten er ret kuperet og egner sig  til øvede   
 

Overnatning i det grønne 
 
Skovbrynet er velegnet til familier. Plad-
sen besta r af 4 shelters af spændhus-typen 
(A-huse) som hvert kan rumme 5 voksne 
eller 6-7 børn. I hvert shelter kan en del af 
gulvet løftes op og bruges som bord. 
 
Skrænten er velegnet til større grupper. 
Pladsen besta r af 4 shelters i blokhusstil som 
hvert kan rumme 6 voksne, eller 7-8 børn.  
 
De to shelterpladser Skrænten og Skovbry-
net kan reserveres på hjemmesiden: 
www.pladsinaturen.dk. Mellem shelter-
pladsen og skovrastepladsen ligger e n shel-
ter, som ikke kan reserveres. Der forefindes 
ogsa  en lille lejrplads, hvor telte kan opsla s.  
 

Mad og ba l 
 
Mor Karens Bålplads består af 4 store borde/bænkesæt, anretterbord, 
grillplads med 2 store grill og affaldsstativ. Ved hvert borde/bænkesæt kan 
der sidde 12 voksne, eller 16 børn– derved er ba lpladsen særligt velegnet til 
større grupper der ønsker at have en base – og vished for at have et sted at 
spise. Borde/bænkesæt kan reserveres enkeltvis i 2 timers intervaller pa  
www.pladsinaturen.dk 
 
Bål-laden er åbent alle dage fra  
kl. 8:00 - 22:00, hvor der kan tændes  
op med medbragt grillkul. Der er bor-
de og bænke til ca. 40 personer. Ba l-
laden kan benyttes af alle, uden reser-
vation. 
 
Grillpladser findes ved naturlege-
pladsen, skovrastepladsen og shelter-
pladserne er der ba lsteder med 2 store  
hæve/sænke-grill pa  hver plads.  
 
Brænde kløves pa  huggepladsen, lige 
ved brændeskuret – pas pa  sma  nys-
gerrige fingre na r der kløves! 
 

 

Om Momhøje Naturcenter  
 
Naturcenteret tilbyder natur- og aktivitetsoplevelser for alle! 
Her er en naturlegeplads, en vaskeægte borg, discgolf bane, spændende 
stiforløb, udstilling i laden samt mulighed for at overnatte i shelters og 
spise i det fri.  
Momhøje naturcenter har en størrelse svarende til 120 fodboldbaner. En 
del af arealet er en tidligere brunkulslejer, som har skabt det varierede 
terræn med bakker, dale og søer. Naturen besta r af skov, hede og mose. 
Mod nord ligger 4 gravhøje, den største er Store Momhøj, som med sine 
95 meter over havet er Ringkøbing-Skjern Kommunes højeste punkt. 
 

Spændende oplevelser i naturen 
 
Momhøje Borgen indbyder til leg og storslåede fortællinger. Slip 
fantasien løs og ga  pa  opdagelse i en verden af helte, riddere og store slag. 
Ma ske var det faktisk lige her, at selveste Mom Den Høje i fordums tid 
kom, sa  og sejrede? Scan QR-koden og læs historien. Rollespil er meget 
velkommen og borgen kan reserveres pa  www.pladsinaturen.dk.  

Mor Karens Ba lplads 

Discgolf kan spilles på Danmarks eneste skovbane! Her er hele 18 
huller fordelt over en stor kuperet bane. Husk selv at medbringe discs. 

Naturlegepladsen ligger lige nord for hovedbygningen. Her er en 
masse sjove muligheder for leg! Prøv redegyngerne, løb om kap op– og 
ned af bakker eller sus afsted pa  svævebanen. Pa  legepladsen er der fald-
underlag af lyng og redskaberne er godkendt af legepladsinspektør. Husk 
stadig, at al færdsel er pa  eget ansvar. 
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Vis hensyn 
 

Hunde er meget velkomne, men skal holdes i 
snor. Løse hunde forstyrrer vildtet og deres unger 
samt andre besøgende.  

 

Åben ild må kun tændes på de tre bål- og grillpladser. 
 

Fiskeri giver ikke meget mening. Vandet i søerne er, pga. 
tideligere brunkulsgravningen, alt for surt til at fisk kan over-
leve i det.  

Der er gode parkeringsfaciliteter 
ved naturcenteret. 
 
Adressen er: 
Momhøje  Naturcenter 
Kibækvej 19  
6933 Kibæk 

Velkommen til 
Momhøje Naturcenter 
Benyt og betræd naturen med omtanke 

 
Har I forslag til forbedringer 
er I meget velkomne til at kontak-
te Projektleder Poul Gregersen, pa  
tlf. 23603634. 
 
Oplever I uregelmæssigheder 
pa  naturcenteret, legepladsen mv. 
kontakt da venligst pedellen pa   
tlf. 20607363.  
 
Politiet bruger Momhøje  
til træning med deres hunde. De 
kommer derfor jævnligt pa  besøg.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Gitte Fjord Damgaard 
Land, By og Kultur 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 
 

Tlf.:  99 74 12 99  
E-mail:  gitte.damgaard@rksk.dk 

Hjemmeside www.rksk.dk  


