Velkommen
til Avedørelejren
Avedørelejren er en markant campus-bebyggelse, karakteriseret ved fritliggende bygninger i en åben park, hvor
græsarealer og træer præger helhedsindtrykket. I denne
form blev Avedørelejren bygget i årene 1911-13 efter
tegninger af arkitekt Helge B. Møller, stærkt inspireret af
Kastellet i Købehavn.
Igennem årene har Avedørelejren bl.a. huset befæstningsartilleri, feltartilleri, og Luftværnet. I 1950´erne blev
lejren udbygget betragteligt med bl.a. de gule værkstedsbygninger.
I begyndelsen af 1960’erne blev det besluttet at rømme
lejren, men først ved forsvarsforliget i 1992 blev det
endelig besluttet at nedlægge lejren. I 1999 købte Hvidovre Kommune Avedørelejren på nær de gule bygninger.
Planen var at skabe en levende bydel, hvor kultur, turisme,
erhverv og boliger blev blandet.
De gamle bygninger er blevet renoveret med stor nænsomhed, og der er bygget nyt med respekt for den oprindelige arkitektur. Nogle af Avedørelejrens beboere bor i
de andelsboliger, som tidligere var soldaternes sovesale,
den gamle officersmesse er blevet et hjem for Forstadsmuseet og administrationsbygningen huser nu Cirkusmuseet. Hvidovre Kommune driver desuden vandrehjemmet
Belægningen.
Avedørelejren er i dag fuldt udbygget, og alle Helge B.
Møllers bygninger er istandsatte og skaber nu skønne
hjem for mange familier og rum for kulturelle aktiviteter.

Find vej med O-track ...
Med appen O-Track kan du tracke din rute, når du
er ude at finde vej, og GPS’en i din mobil viser dig
hele tiden hvor på orienteringskortet du befinder
dig.
Efter endt tur vises dit track på skærmen, sammen
med dit tidsforbrug.
Opret dig som bruger for at uploade dine tracks på
www.o-track.dk og sammenlign med andres vejvalg.
Du kan hente O-Track appen
i Appstore og Google play.
Tilgængelige ruter findes via www.
findveji.dk eller www.o-track.dk

A

H

O

B

I

P

C

J

Q

D

K

R

E

L

S

F

M

T

G

N

Find foto-posterne - sådan gør du:
Se kortet på næste side. De steder du skal finde er
markeret på kortet med en lilla cirkel. Hvert sted
er der taget et billede (se til højre herfor). Hvilket
billede passer til hvilken post?
Finder du løsningen kan du notere postens bogstavkode i skemaet - anfør det korrekte billedes bogstav ud for den post det hører til. På www.findveji.
dk kan du registrere posternes koder og komme i
Find vejs "Hall of Fame"

