
DET NY JUULSBORG
- fremtidens naturoase og lejrcenter





FDF i Silkeborg og FDF Møgelø ønsker med en modernisering af sit lejrcenter 
Juulsborg på Møgelø at skabe nye og ideelle rammer for at trække indevan-
te børn og unge ud i det fri på et sted, der rummer en helt enestående natur i 
Danmark og byder på store og anderledes outdoor-oplevelser.

Juulsborg er skabt til børn og unge, og Møgelø drives som natur- og friluftscen-
ter først og fremmest med henblik på børn og unge.

Målgruppen kommer fra ungdomsorganisationer som FDF og spejdere, skoler, 
sociale institutioner, videregående uddannelser samt natur- og friluftsforeninger.

FDF i Silkeborg har i mere end 100 år ejet hovedparten af Møgelø, som er place-
ret midt i Julsø i centrum af Det midtjyske Søhøjland. På Møgelø driver FDF bl.a. 
lejrcenteret Juulsborg, som FDF byggede for knap 100 år siden til lejroplevelser for 
børn og unge midt i noget af Danmarks mest enestående natur. 

Juulsborg skal også i de næste mange år blive ved med at være et attraktivt tilbud 
med unikke natur- og friluftsoplevelser. Juulsborg trænger imidlertid nu til en kraf-
tig modernisering med nye sove-, toilet- og køkkenfaciliteter samt renovering af 
den eksisterende hovedbygning. Ligeledes er det planen at etablere en række nye 
friluftsaktiviteter til at underbygge naturoplevelserne på Møgelø.

I denne mappe præsenterer vi visionen for Det ny Juulsborg i håb om at rejse en 
finansiel støtte, der kan bidrage til at realisere projektet om at skabe en enestå-
ende naturoase og et fremtidssikret lejrcenter på Møgelø. Det er samtidig ønsket 
fortsat at løfte de sociale og historiske ambitioner, FDF i Silkeborg altid har haft 
med at drive Møgelø som lejrcenter for børn og unge. Endelig er det målet at være 
med til at værne om den særlige natur på Møgelø, der rummer en helt særlig ur-
skovslignende vegetation, som kun ses få andre steder i Danmark. I den sammen-
hæng har FDF Møgelø etableret et arboret på øen med introduktion til og beskri-
velse af mere end 50 forskellige træer og buske på øen.

Prospektet for Det ny Juulsborg er udarbejdet af FDF i Silkeborg og herunder af 
bestyrelsen for FDF Møgelø.

Tegningsmaterialet er skabt af AART architects A/S, der som arkitekt bag flere 
prisbelønnede byggerier har været med til at sætte nye standarder for lejr- og 
friluftsarkitektur i Danmark. AART har i den sammenhæng en omfattende erfaring 
med lejrbyggerier i samarbejde med frivillige foreninger.

DET NY JUULSBORG
Et projekt til udvikling af FDF Møgelø og Juulsborg  
som fremtidens naturoase og lejrcenter.
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Møgelø og ”Juulsborg”
Navnet Møgelø stammer fra det gamle ord "møgel", der 
betyder stor. Og Møgelø er også Danmarks største ø i fersk-
vand og ligger smukt placeret i Julsø ved foden af Himmel-
bjerget og midt i Det midtjyske Søhøjland.

FDF købte den første del af Møgelø i 1915 og ejer i dag godt 
141.000 m2 af Møgeløs samlede areal på 145.000 m2. Det 
resterende areal udgøres af tre private sommerhusparceller. 

FDFs del af Møgelø rummer to lejrcentre. Det største, Juuls-
borg, ligger på øens østside og er en sommerlejr med plads 
til ca. 60 lejrdeltagere. Juulsborg blev opført i isvinteren 
1922-23, da det her var muligt at fragte byggematerialerne 
hen over isen til Møgelø, der er uden bro- eller færgefor-
bindelse. Omkring Juulsborg er opført en række forskellige 
servicebygninger. 

På vestenden af Møgelø ligger den mindre lejr, Hytten, som 
har 20-25 overnatningspladser inde og ude. Hytten er op-
ført i 2003/2016.

Igennem 100 år har frivillige og engagerede ledere drevet 
denne lejroase i enestående naturomgivelser til glæde for 
børn og unge på sommerlejre, lejrskoler, weekendture mv. 
Det er håbet, at vi med det planlagte nybyggeri og renove-
ring af Juulsborg kan fastholde Møgelø som den naturper-
le, den er, for børn og unge i mange år fremover. 

HISTORISK BAGGRUND 
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Målet er at nyskabe og fremtidssikre Juulsborg som 
en lejr for børn og unge, så øen og Juulsborg fort-
sat mange år frem kan danne ramme om berigende 
lejr- og naturoplevelser med udgangspunkt i den 
enestående naturperle, Møgelø er som isoleret ø 
midt i Søhøjlandet.

Til Møgelø kommer man kun ved at sejle. 
FDF Møgelø råder over et antal robåde til brug for 
alle lejere af øen. Når først man er ankommet og har 
bosat sig på øen, får man oplevelsen af en isoleret 
natur, som man på én gang er begrænset af og kan 
fordybe sig i.

På Møgelø er også etableret en landgangsbro stor 
nok til, at man f.eks. med større hold kan komme 
sejlende til Møgelø med Hjejlen fra Silkeborg. 

Placeringen og den skønne natur forpligter, og som 
ejer af størsteparten af øen til lejraktiviteter har FDF 
i Silkeborg en særlig opgave med at udvikle og be-
vare stedet for fremtidens børn og unge. 
Stikord i denne sammenhæng kunne være:

Møgelø = Et eventyrrige
Møgeløs karakter af et eventyrrige for især mindre 
børn skal under- og udbygges (a la ”Ronja Røverdat-
ter”); herunder understregning i anlæg og aktiviteter 
af al den naturfortryllelse, Møgelø kan byde på: fri 
leg, klatring i store træer, egne ekspeditioner rundt 
på øen, hemmelige huler og gemmesteder, junglesti-
er, vandaktiviteter med både lokkende og afskræk-
kende fascination, fiskeri, sejlads, svømning, nærstu-
dier af naturen, et legeland af vand og sand mv.

Møgelø = At have sin egen ø
Oplevelsen af Møgelø som en oplevelse for især 
større børn af at have sin egen ø (a la ”Robinson 

FORMÅL MED DET NY JUULSBORG
Crusoe” eller ”Vi på Krageøen”) skal fastholdes; her-
under muligheder for at kunne eksperimentere med 
egne overnatningsformer, primitiv madlavning, alter-
native lege og spil, reb og rafter, svævebane osv.

Møgelø = En naturperle
Møgeløs karakter af en uforstyrret naturperle midt 
i Søhøjlandet skal understreges; herunder bevidst 
holdning til balancen mellem natur og kultur i bl.a. 
byggeri og aktivitetsanlæg og med plads til ro, isola-
tion og uforstyrrethed.

En videreudvikling af det arboret, der er skabt på 
Møgelø, der takket være sin særlige geologi har en 
atypisk vegetation af træer og buske sammenlignet 
med det øvrige Søhøjland.  
Møgelø er med andre ord en spændende biotop 
til brug for undervisning i forskellige biologiske og 
geologiske discipliner.

Møgelø = Autentiske naturoplevelser
Juulsborg som isoleret sommerlejr med vægt på 
autentiske naturoplevelser og friluftsliv (a la ”Fridtjof 
Nansen”) skal medtænkes; herunder oplæg til for-
skellige udholdenheds- og overlevelsesaktiviteter for 
især unge, ekspeditions-og opdagelsesaktiviteter, 
outdoor-aktiviteter osv.

Møgelø = Naturens klasseværelse
Juulsborgs nye rammer (med fleksible overnatnings-
rum, variable undervisningsrum og spændende 
opholdsfaciliteter) kombineret med alle de natur- og 
friluftsmuligheder, Møgelø rummer, gør en lejrskole 
eller et studieophold særdeles velegnet til elever og 
studerende på forskellige niveauer.

På det ny Juulsborg tilbydes faciliteter til naturlabo-
ratorium, naturværksted og madværksted. 
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Juulsborg er oprindeligt bygget til sommerlejre for med-
lemmer af FDF, og Juulsborg fyldes stadig af børn og unge 
fra FDF-kredse fra hele landet, men der sker også en stor 
udlejning til eksterne brugere:  

• Skoleelever (folkeskoler, friskoler og efterskoler).
• Højskoler.
• Spejdergrupper.
• Unge under videregående uddannelse (professionshøj-

skoler og universitetshold).
• Socialt udsatte unge (sociale institutioner, væresteder 

for unge mv.).
• Diverse foreninger, menighedsgrupper mv. 
• Diverse frilufts- og naturgrupper.

Alle disse brugere på sommerlejre, lejrskoler, studieture og 
weekendophold gør brug af Møgelø og Juulsborg med ud-
gangspunkt i den helt særlige naturoplevelse og de frilufts-
muligheder, Møgelø og Søhøjlandet byder på. 

Juulsborg er i praksis fuldt udlejet i åbningssæsonen fra 
medio april til ultimo oktober.
 

MÅLGRUPPER 
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Den eksisterende og altdominerende hovedbygning på Møgelø, Juuls-
borg, blev bygget i 1922/1923. I tidens løb er der etableret en række 
mindre tilbygninger. Det samlede anlæg trænger nu til en gevaldig 
udbygning og opdatering. Planen er, at det kan ske ved:

• Juulsborg tilbageføres til sin oprindelige og fine skikkelse ved at 
rense den for alle eksisterende tilbygninger.

• Mere lys og udsyn i Juulsborg. En visuel forbindelse til Julsø skabes 
med vinduer til gulv i spisesalen. Der etableres rumlig forbindelse til 
1. sal. Dette aktiverer brugen af 1. sal og giver mere lys og luft.

• Eksisterende køjerum i Juulsborg nedlægges, og der skabes bedre 
opholds- og undervisningsrum med mulighed for fleksibel opdeling. 

• Der bygges en ny overnatningsbygning på i alt 290 m2 nord for 
Juulsborg med i alt 60 sengepladser. Bygningen indrettes som hhv. 
8-mands og 4-mands værelser med bad og toilet til hvert værelse.

• Den nye overnatningsfløj udføres i samklang med Silkeborg Kom-
munes landzonetilladelse i en meget ”dæmpet” arkitektur, der ikke 
forstyrrer det 100-årige visuelle og prægnante syn fra Julsø på øst-
siden af Juulsborg og Møgelø.

• På bagsiden af Juulsborg bygges nyt og tidssvarende køkken inkl. 
servicerum samt nye  toiletfaciliteter på i alt 130 m2 . Både køkken 
og bade- og toiletfaciliteter opføres i en ”dæmpet” arkitektur, der 
respekterer hovedbygningens naturlige dominans. Toiletter og ba-
derum etableres her også med adgang udefra til brug for overnat-
tende lejrdeltagere ude i f.eks. telt eller lign.

I planen for renovering og nybyggeri på Juulsborg er der i videst mu-
ligt omfang lagt vægt på følgende hensyn:

• Arkitektur og æstetik, der modsvarer Møgeløs dels unikke landska-
belige kvaliteter og dels   eksisterende hovedbygning.

• Inddragelse af klassiske lejrtraditioner i indretning af f.eks. soverum 
samtidigt med, at de optimalt kan fungere til f.eks. studieophold.

• Fleksibilitet i rumprogram med mulighed for variabel anvendelse og 
for oplevelse af både børnemiljøer og voksenmiljøer.

• ”Sammensmeltning” af ude og inde, fordi det netop er i overgangen 
mellem ude og inde, at de største rumlige kvaliteter opstår ved lejr-
byggeri, og således fornemmelsen af at være i naturen også opleves 
indendørs.

• Robusthed i både konstruktioner og materialevalg, således at byg-
geri kan tåle anvendelse af f.eks. vådt fodtøj indendørs.

• Etablering af handicapvenlig adgang over stort set hele ”Juulsborg”.

• Gennemførelse af både nybyggeri og renovering i etaper og i videst 
muligt omfang uden at eliminere udlejning.

• Bæredygtighed i energiløsninger og materialevalg.

• Mulighed for inddragelse af frivillig arbejdskraft i byggeri og anlæg.

DET NY JUULSBORG
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På de følgende sider præsenteres tegninger og visualiseringer af Det ny Juulsborg.
Materialet er godkendt af Silkeborg Kommune. 
Tegningerne er ikke målfaste.

BYGGEPLANER / TEGNINGSMATERIALE
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Visualisering / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger 



FDF Møgelø har undervejs i processen med at ud-
vikle nærværende prospekt for Det ny Juulsborg 
været i tæt kontakt med relevante myndigheder i 
Silkeborg Kommune.

Der er udarbejdet og godkendt en dispensationsan-
søgning, og det viste projekt er i overensstemmelse 
med det af kommunen godkendte projekt. 
 
Silkeborg Kommune har således i brev af 24. okto-
ber 2017 meddelt FDF Møgelø dels ”landzonetilla-

GODKENDT PROJEKT
delse efter planlovens §35 og dispensation for sø- 
og åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens §65 
og §16) til opførelse af ny overnatningsbygning samt 
ombygning og udvidelse af eksisterende tilbygning 
på vestsiden af Juulsborg.”

I sammenhæng med renovering og nybyggeri er det 
et krav fra Silkeborg Kommune, at der etableres et 
helt nyt spildevandsanlæg for Møgelø, således alt 
spildevand nu føres i rørsystem de 350 m. under 
Julsø til landsiden til rensning her.
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Stueplan / Juulsborg
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1. sal / Juulsborg

Visualisering / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger 
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Stueplan / Ny overnatningsbygning

Visualisering / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger 



I udviklingen af Det ny Juulsborg er det hensigten at udbygge og udvikle mulighederne for frilufts- og 
undervisningsaktiviteter på Møgelø - til glæde for alle brugere.  
Det drejer sig bl.a. om: 

• Svævebane fra høje træer på skråningen på Møgeløs østside og ned i Julsø.
• Hængekøjer ophængt i skoven til udendørs overnatning.
• Søbadeanlæg nedenfor Juulsborg.
• Legeland af vand og sand for mindre børn på overgangen mellem Julsø og Møgelø.
• Sluseanlæg til leg, undervisning og udfordringer for børn i alle aldre.
• Madværksted og stenovn.
• Storgynge til brug for mindre børn.
• Stor hængekøje til større børn til at ”hænge ud i” og snakke sammen.
• Udstyr til træklatring og identifikation af egnede træer til klatring.
• Forhindringsbane af naturlige, vedligeholdelsesfrie materialer.
• ”Jorden-er-giftig”-bane.
• Naturguide til Møgelø.
• Historisk guide til Møgelø, Julsø og Søhøjlandet.
• Og meget mere...

FRILUFTSAKTIVITETER
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Idékitse / Friluftsaktiviteter - Det ny Juulsborg 
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STISYSTEM
DET NY JUULSBORG

KYSTLINJE

NY OVERNATNINGSBYGNING

Oversigtsplan / Det ny Juulsborg og de nye overnatningsbygninger 

Idékitse / Friluftsaktiviteter - Det ny Juulsborg 



Overslag for udgifter til nybyggeri, renovering og spildevandsanlæg: 

Renovering af det oprindelige Juulsborg 4,580 mio. DKK. 

Opførelse af ny bagbygning ved Juulsborg 3,020 mio. DKK.

Opførelse af ny overnatningsbygning 5,250 mio. DKK.

Udvendige anlæg (inkl. frilufts- og naturaktiviteter) 1,750 mio. DKK. 

Etablering af nyt spildevandsanlæg 0,700 mio. DKK. 

I alt  15,300 mio. DKK.

Moms 25% 3,825 mio. DKK.

I alt  19,125 mio. DKK.

I øvrigt udviser FDF Møgeløs drift en sund økonomi med et i gennem-
snit mindre overskud pr. år, der levner plads til den nødvendige løben-
de vedligeholdelse. 

Overordnet tidsplan for Det ny Juulsborg: 

• 2019 Fondssøgning.

• 2019-20 Detailprojektering og etablering af nyt spildevandsanlæg.

• 2020 Overnatningsbygningerne bygges.

• 2021-22 Renovering af Juulsborgs hovedbygning samt opførelse af ny køkken- og toiletbygning.

BUDGET

TIDSPLAN

Projektet ledes af en projektgruppe bestående af:

Bygherre: FDF Møgelø - Den selvejende institution Juulsborg
Arkitekt: AART architects A/S
Ansvarlig: FDF Møgeløs bestyrelse, med Carsten Kolby Kristiansen som formand.

PROJEKTGRUPPE

DET NY JUULSBORG / FONDSANSØGNING16 



Tegningsmaterialet er udarbejdet af AART architects A/S, 
der som arkitekt bag flere prisbelønnede byggerier har sat 
nye standarder for lejr- og friluftsarkitektur i Danmark. 

Tegnestuen har kontorer i Aarhus, København og Oslo 
og blandt dens mange projekter kan nævnes Naturcenter 
Hindsgavl ved Middelfart samt FDF centrene Ny Ingeborg 
ved St Havelsesstrand og Sletten ved Ry, der har været 
nomineret til Europas fornemste arkitekturpris, Mies van 
der Rohe prisen. Fælles for projekterne er en dyb sans 
for materialer og forståelse for landskabet. En tilgang til 
arkitektur, som betyder, at tegnestuen har stor viden om 
træarkitektur. En viden om og forkærlighed for træ, som 
gennem årene er blevet omsat til prestigefulde projekter 
som Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø, Musholm ved 
Korsør og Vannkanten i Stavanger, der ikke alene er blandt 
Europas største boligbyggerier i træ, men også er blevet 
kåret til verdens bedste.

ARKITEKTUREN

NATURCENTER HINDSGAVL /  
MIDDELFART 

Naturcenter Hindsgavl inspirerer til friluftsliv og fæl-
lesskab i Hindsgavl Dyrehave. Tro mod de naturskøn-
ne omgivelser vokser naturcentret ud af det bakkede 
landskab, og er som det første naturcenter i Danmark 
opført som passivhus. Med sin åbne rum og funktioner 
giver naturcentret mulighed for varierende aktiviteter 
i såvel trygge som mere udfordrende omgivelser, hvad 
enten det er morgen eller aften, sommer eller vinter. 
Naturcenter Hindsgavls tætte kontakt til landskabet 
kommer til udtryk i de vældige vinduespartier, de tal-
rige terrasser og brugen af naturmaterialer, der slører 
grænsen mellem inde og ude.

SLETTEN / RY
Sletten indfrier FDF's vision om at 
fremme et aktivt friluftsliv. Arkitek-
tur og landskab smelter sammen 
i friluftscentret, hvor tagudhæng, 
vinduesfacader og materialer som 
træ og sten trækker naturen dybt 
ind i friluftscentret – alt sammen 
med fokus på at give rum for livet 
inde og ude, året rundt. 

DANMARKS ROSTADION / 
BAGSVÆRD
Det nye nationale rostadion strækker sig langs Bag-
sværd Sø og rummer et trænings- og konkurrencean-
læg med dommertårn og tribuner. Dt nye rostadion 
er visionen om at skabe et rostadion i international 
særklasse, hvor eliten møder bredden, og rosportens 
klassiske discipliner møder andre former for idræt i 
balance mellem søen og skoven. 
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FDF Møgelø - Den selvejende institution Juulsborg  

Foreningens navn
FDF Møgelø - Den selvejende institution Juulsborg (siden 1972) 
med baggrund i Silkeborg FDF 1. kreds og 2. kreds.

Medlemmer
I alt 300+

Ansatte
Ingen - alt foregår i både Silkeborg-kredsene og på Møgelø udelukkende på frivillig og ulønnet basis.

Hjemmeside
www.moegeloe.dk

Momsstatus 
Ikke momspligtig.

Foreningsstatus
Almen velgørende forening (§8A).

Bankforbindelse
Arbejdernes Landsbank / Reg.nr. 5347, Kontonr. 0248574

CVR-nr. 87230716

Kontaktinformationer

Formand
Carsten Kolby Kristiansen
Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Aarhus C
T: 20 27 71 25 / carstenkristiansen@outlook.dk

Kasserer
Henning Lindberg
Løgagergårdvej 4, 8600 Silkeborg 
T: 28 81 81 28 / mailtolindberg@gmail.com

FDF i Silkeborg blev stiftet i hhv. 1908 (1. kreds) og i 1957 (2. kreds). FDF har således en lang og
betydningsfuld historik i byen ikke mindst for børn og unge. At FDF i Silkeborg i tillæg magter at 
drive Møgelø som en lejr, der rækker langt ud over et lokalt Silkeborg-perspektiv, vidner om et 
overskud, hvor FDF-kredsene bidrager til andet og mere end det lokale arbejde for børn og unge.

ORGANISATIONSDATA
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MØGELØ OG JUULSBORG
• Et uforstyrret outdoor-center midt i Det midtjyske Søhøjland.
• En eventyrlig naturoase på Danmarks største ferskvandsø.
• En smuk 100-årig sommerlejr.
• En fascinerende oplevelse af at have sin egen ø.
• Et unikt friluftscenter med plads og muligheder for alle aldre 

til at boltre sig på slette, i skoven og på vandet.


