
BEVÆGELSE I NATUREN
I VEJLE KOMMUNE

NATURENS DAG
9. september 2018

Find oplevelser og deltag på www.naturensdag.dk



 

Pak madkurven, tag børnene i hånden, tril 
cyklen frem og kom ud i naturen. Igen i år
inviterer Vejle Kommune og mange frivillige
organisationer på vilde, spændende, sanselige, 
informationsrige, fredelige og bevægelige ar-
rangementer i naturen.

Gå på opdagelse på hjemmesiden og se, hvilke 
aktivitetssteder I vil besøge i år.

God fornøjelse
Vejle Kommune,  
Teknik & Miljø, Natur & Friluftsliv

 OPLEVELSER I VEJLE KOMMUNE 9. SEPTEMBER

SE OVERSIGSTKORT PÅ BAGSIDEN  
- MED PLACERINGER AF ALLE ARRANGEMENTER

     1  Kom og se hvordan bierne bor - Vejle og omegns biavlerforening, kl.10.00 - kl.14.00.
 Kontakt: Anna Marie Pedersen, e-mail: ivanp@live.dk

     2 Familieaktiviteter  i Brandbjergs smukke park - Brandbjerg Højskole, kl.12.00 - kl. 20.00.
 Kontakt: e-mail: bh@brandbjerg.dk

     3  Naturen i Give Plantage - Økolariet i samarbejde med Give Plantage Aps, kl.10.00 - kl.12.00.
 Kontakt: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet, e-mail: finli@vejle.dk

     4  Smag den ”vilde” natur - Haraldskær jagtklub og Sinatur Hotel Haraldskær, kl.12.00. 
Kontakt: Jimmi Henningsen, e-mail: henningsen21@live.dk

     5  Egekrat og kirkestier i landskabet ved Lindeballe - Menighedsrådet for Ringive, Lindeballe 
og Langelund; Grønbjerg-Langelund og Omegns Borgerforening samt Lindeballe og Omegns 
Borgerforening i samarbejde med Økolariet, kl.14.00 - kl.16.00. 
Kontakt: Jytte Søndergaard, e-mail: baldershave@hotmail.com eller naturvejleder  
Finn Lillethorup, Økolariet, e-mail: finli@vejle.dk

     6 Vilde planter - naturens farvestoffer - Vævelauget Randbøldal og Vejle Museerne,  
 kl.14.00 - kl.16.00. Kontakt: Væver Mona Sørensen, e-mail: runeager@stofanet.dk eller  
 Rikke Hedeman, e-mail: rikhe@vejle.dk

     7 Liv i fjorden - Rødkilde Gymnasium, heldagsarrangement i ugen op til 9. september.
 Kontakt: Maria Dahm, e-mail: md@roedkilde-gym.dk

     8  Friluftliv for alle - Skansebakken, Postensvej og Center Vejle, kl.10.00 - kl.13.00.
 Kontakt: Heidi Brodersen, e-mail: hbrod@vejle.dk

     9 Kom og hør om Sommerfugle i Vejle - Sommerfuglebevægelsen, kl.13.00 - kl.15.00.  
 Kontakt: E-mail: Susiekierkegaard64@gmail.com

   10 På skattejagt i Urhøjs natur - Stifindergruppen i Hover, kl.14.00 - kl.16.00.
 Kontakt: Britta Edelberg, e-mail: bried@vejle.dk

   11  Vejle expats network rykker ud i Nørremarksskoven - Foreningen Vejle expats network,  
kl.13.00 - kl.17.00. Kontakt: Elena Luiza Onciu, e-mail: paparaeluiza@gmail.com

   12  Klätterweg i Sønderskoven i Vejle - Vejle Kommune, Sundhedsafdelingen, kl.11.00 - kl.15.00
 Kontakt: Peter Vestergaard, e-mail: pvest@vejle.dk

   13  Fiskeri i Vejle å efter åens meget omtalte store havørreder - Vejle Sportsfiskerforening,  
kl. 10.00 - 14.00. Kontakt: Thomas Samuelsen, e-mail: thomas.flyonly@gmail.com

   14  Krible krable i børnehøjde - Vindmøllen, afd. Vinding, kl. 9.00 -11.00 og resten af ugen.
 Kontakt: Christina Suhr, e-mail: chrsu@vejle.dk

   15 Naturoplevelser med ”mini-naturvejledere” fra Århus Universitet - Ågård Naturlaug,  
 kl.10.00 - kl.14.00. Kontakt: Uffe Tange Holst, e-mail: Uffe.tange.holst@rsyd.dk 

VELKOMMEN TIL NATURENS DAG
KOM MED UD I NATUREN 

Temaet for Naturens Dag 2018 er bevægelse i 
naturen. Og der er virkelig mange muligheder 
for at bevæge sig i Vejle Kommunes natur. Vi har 
så gode forhold, at vi to gange har været kåret til 
Årets Friluftskommune.
Naturen bliver også nævnt som et af de vigtigste 
parametre for, hvorfor folk flytter til Vejle fra  
andre egne af landet. Det kan vi godt forstå!
Vi har nemlig et ret enestående spektakulært 
landskab og en særligt mangfoldig natur. Kom-
munen gennemskæres af de fire markante dale 
Egtved Ådal, Højen Ådal, Grejs Ådal og Vejle Ådal, 
hvorigennem vandet strømmer ud i Vejle Fjord.
Dette markante landskab med dybe slugter, 
høje skrænter, store skove, hede, overdrev og et 
rigt vandløbsnet giver et utal af muligheder for 
gode oplevelser og udfoldelser i naturen. Uanset 
hvilken alder, du har, er der tilbud til dig. Og i 
mange tilfælde kan du også tage ud for at bev-
æge dig samtidig med, at du nyder omgivelserne 
i det fri. Det kan du, hvad enten du drømmer om 
en rolig aktivitet til fods, til vands, på cykel eller 
hesteryg eller et vildt adrenalinsus i fuld fart. 
Det er vigtigt at bemærke, at uden de mange 

frivillige, foreninger og institutioner, der ar-
rangerer aktiviteter i det fri, ville der ikke være 
nær så mange tilbud. Og der ville slet ikke være 
nogen markering af Naturens Dag.
Som du kan se, er der igen i år mange, der har 
meldt sig til at byde dig velkommen udenfor til 
deres egne favorit-naturoplevelser. Herfra skal 
lyde et stort tak til jer, der på denne særlige dag 
åbner for naturens skatkammer med så bred 
en vifte af muligheder. På Naturens Dag bliver 
noget af det bedste vist frem. Du kan se hvad, i 
folderen her.
Så tag børnene og bedsteforældrene i hånden og 
gå på opdagelse i vores rige natur. Vi ønsker jer 
en rigtig god søndag.

Jens Ejner Christensen, borgmester
Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget

www.vejle.dk/naturensdag

Fotos: D
itte V

alente



Tjek nyeste opdateringer 
vedr. tilkommende aktiviteter 

på hjemmesiden 
www.vejle.dk/naturensdag
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