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søndag den 11. september 2011

NatureNs 
dag

 – åbent hus i naturen 

Vejle Kommune
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Velkommen til naturens dag
IN

d
H

O
Ld

Naturen er mangfoldig – kom ud, sans og mærk naturen aktivt!  
Igen i år inviterer Vejle Kommune til en dag med oplevelser og bevægelse i naturen.  
Det bliver søndag d. 11. september 2011. 
Naturen er en god kontrast til en planlagt hverdag - et sted man kan stresse af og bruge sine 
sanser, få ny energi, bevæge sig, udforske og opleve den mangfoldighed der er i naturen.  
Et hav af frivillige organisationer vil på denne dag åbne dørene op for dig og din familie. 
Kom og få en god naturoplevelse og blive inspireret til at bruge og passe på naturen i Vejle. 
På linket http://www.naturensdag.dk/ kan du se nærmere på natur-oplevelserne.  
Håber du vil gøre brug af dagen, og tage en ven,  
kæreste, et familie medlem med. 
 
Vi ses i Naturen  
 
Arne Sigtenbjerggaard, Borgmester og
Søren Peschardt, Formand for Natur- og Miljøudvalget 
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 Vådområdeprojekt og StIEr VEd ommE å

Se DagSpreSSeN !!! 
Tid: Hele dagen fra kl. 10.00-16.00
Mødested: langelund

Indvielse af Danmarks 3. største 
vådområdeprojekt, gennemført 
efter Vandmiljøplan III.  
Indvielse af stier langs Omme Å  

ansvarlig: 
bo levesen, tlf. 7681 2463 
bolev@vejle.dk
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 septembers hImmel er så smuk

Tid: Kl. 10.00-12.00
Mødested: Skovlegepladsen 
i Sønderskoven

gå tur i den dejlige Sønderskov 
og oplev septembers natur sam-
men med økolariets naturvejle-
der Steen Hedrup. 

ansvarlig: Steen Hedrup, 
stehe@vejle.dk, tlf. 7681 2052
www.okolariet.dk 

Medbring: udetøj efter vejret
 

også I 
skoVen...
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 hVad fIndes langs omme å

Tid: Kl. 14.00-16.00
Mødested: langelund
 
I forbindelse med indvielsen af 
danmarks tredjestørste vådom-
rådeprojekt, kan du følge Steen 
Hedrup på 2-timers naturvan-
dring. 
 
ansvarlig: Steen Hedrup, 
stehe@vejle.dk, tlf. 7681 2052
www.okolariet.dk 
 
Medbring: udetøj efter vejret
 

af flora, fauna 
og funkIs...

også I 
skoVen...
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 oVersIgtskort

Tjek nyeste opdateringer vedr. 
tilkommende aktiviteter på  

hjemmesiden www.naturensdag.dk
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 klätterWeg I sønderskoVen I VEjlE

Tid: Kl. 11.00-15.00
Mødested: Naturlegepladsen 
i Sønderskoven 
 
Kom op til naturlegepladsen og 
gå en tur på klatrevejen.  
I træerne på ruten er der mulig-
hed for at blive udfordret med 
forskellige klatreaktiviteter som 
f.eks. rebklatring, prusikklatring, 
tovbane og meget andet.  
 
Er du mere til at cykle kan du 
låne en mtb og prøve en tur 
rundt på skovens stier. 
 
alle aktiviteter er gratis 
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Naturens Dag

Søndag den 11. september 
kl. 10-12.00

Nyd udsigten og naturen  
omkring Haraldskær. 

Vi ses ved Orangeriet som ligger ned til  
Vejle å. Her finder i også Natur & Ungdom 

som i år har leg med vand på programmet.
Is, øl og vand sælges i receptionen.

 www.haraldskaer.dk
tlf. 7649 6000

Start Naturens dag med en udendørs frisk 
kop kaffe/te og en croissant/kanelsnegl.

Saft til børnene. 
Kr. 30,- pr. pers.



 leg med Vand I VEjlE ådAl

Tid: Kl. 10.00 - ca. 12.00.
Mødested: Sinatur Hotel Haraldskær. Skibetvej 140, 7100 Vejle. 
Målgruppe: forældre med yngre børn, ca. 3-10 år.
Kort beskrivelse af aktiviteten: 
Sammen leger vi os frem til at blive lidt klogere på noget af 
vandet i Vejle ådal. Vi skal hilse på nogle af vandets beboere, vi 
skal lave små og enkle forsøg med vand og så skal vi selvfølgelig 
også søsætte vores helt egne både, lavet af naturens materialer. 
Arrangementet er et samarbejde mellem gadkjærgård. familiena-
turklub og Sinatur Hotel, Haraldskær.

ansvarlig: Henrik l. jelling. gadkjærgaard familienaturklub.
4087 5656 / 7582 0656, e-mail: hejel@vejle.dk

Medbring: udetøj der passer til vejret og til vandaktiviteterne.
Tilmelding på: hejel@vejle.dk eller 7582 0656. 
oplys antal deltagere. max deltagerantal: 25. deltagelse er gratis.
Hjemmeside: www.natur-og-ungdom.dk og www.haraldskaer.dk
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 Vandets forunderlIge Verden

Tid: Kl. 10.00-16.00
Mødested: randbøldal museum 
entre: Voksne 40 kr. børn gratis. 
aktiviteter: 
• fang en fisk
• byg en vandmølle
•  mød en kæmpevandloppe ved Natur- og kultur vejleder 

Peer Høgsberg og regnar larsen
• Kend dit vand på smagen – blindsmagning m. præmier 
• cowboykaffe, saft og the til tørstige sjæle
•  guidet rundtur i randbøldals vandeksperimentarium  

kl. 10.30 og 13.30 v. Anker thygesen
•  udstillinger om løsninger på regnvand, spildevand og 

natur i byen ved grønt forum og private virksomheder 

man kan tage sin egen madkurv med og spise på mu-
seet. måske bliver der mulighed for at grille en fisk.

arrangører: randbøldal museum, grønt forum og 
Natur og Kultur, Vejle. 
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 besøg ”dronnIng gunhIlds rIge”

Tid: Kl. 11.00-15.00
Mødested: jernaldermiljøet, Skyttevej 12, Vingsted 
ved bredsten. -følg skiltene til jernaldermiljøet fra 
landevejen gennem Vingsted.
besøg naturen i og omkring jernaldermiljøet og få 
mere at vide om livet i jernalderen. Arrangeret af 
Vingsted Historiske Værksted
program:
Kl. 11-12: rundtur i jernaldermiljøet med fortællin-
ger om naturen og jernalderlandsbyen.
Kl. 12-14: mulighed for at komme med jernalder-
bonden på arbejde.
Kl. 12-14: mulighed for at komme med naturvej-
lederen på vandretur til dronningens mose og høre 
fortællingen om dronning gunhild. turen er ca. 4 km.
Kl. 12-14: mulighed for at være med til at tilberede 
et jernaldermåltid på stormandens gård.
Kl. 14-15: Spisning og fortælling på stormandens 
gård.
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 IndVIelse af lIlle høgsholt bæk I VEjlE

Tid: Kl. 13.00-16.00
Mødested: Ved gården Elmelund, 
Petersmindevej 59, 7100 Vejle
arrangør: 
Stifinderne på Hover uhrhøj, thomas lundsgård,  
tlf. 2221 8083. thomas.lundsgaard@tunet.dk.
program:
13.00 Vi leger og traver ned til lille Høgsholt bæk.
13.30  Stiruten indvies med klipning af snor,  

musik og taler. 
14-16 træklatring og skattejagt, vi finder dyr i lille  
 Høgsholt bæk, laver bål og griller. 
Medbring:
tøj efter vejret og gode travesko. Kage, kaffe, øl, vand 
og pølser kan købes på stedet. 
Tilmelding:
Er en god ide, men ikke nødvendigt. 
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 gYdefIsk I Vejle å I VEjlE

Tid: Kl. 12.00-14.00
Mødested: bindeballe mølle
for børn og voksne med interesse for  
vandløb og fisk
program:
Vi skal se elektrofiskeri på de nye gydebanker, høre 
om ørredernes gydning og gydebankernes funktion. 
derefter skal vi på gåtur langs den nye del af binde-
balle møllebæk, og høre om restaureringsprojektet. 
ansvarlig: 
Antony, antko@vejle.dk, tlf. 7681 2473 og
matt, matco@vejle.dk, tlf. 7681 2478
Medbring:
gummistøvler og tøj efter vejret
For mere info: 
www.vejle.dk/naturprojekter
 

tIngkærVad og 
bIndeballe møllebæk
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  adVentureraCe fra Vejle til BrandBjerg

Tid: Kl. 10.00-18.00
Mødested: Vejle Idrætshøjskole, 
ørnebjergvej 28, 7100 Vejle
for alle over 16 år.
Start kl. 10:00 - forventet vindertid 5-6 timer. 
Adventurerace med 3 m/k pr. hold.
fra Vejle Idrætshøjskole og ender på brandbjerg 
Højskole. undervejs vil deltagerne blive udsat for en 
række klassiske udfordringer inden for adventurerace, 
herunder løb, mtb, orientering, samarbejdsøvelser, 
taktiske valg og vandaktiviteter.
arrangør - evt. kontakt - tilmelding:
casper madsen, thea Henriksen og mikael Have, 
tlf. 2518 8719, davs@deltaadventure.dk
Angiv holdnavn, navn på deltagere og holdleders mai-
ladresse. tilmelding mærkes »Naturensdag« i emne. 
Pris: 100 kr. pr. hold.
Medbring:
cykel - gerne mtb eller lignende og en lille rygsæk.
yderligere oplysninger om racet findes på hjemmesi-
den www.deltaadventure.dk fra den 1. august 2011.
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 adenture/outdoor dag på idrætsskolen

11

Tid: Kl. 11.00-15.00

Mødested: Vejle Idrætshøjskole
der vil være mulighed for at prøve træklatring, 
klatring på væg, mtb, kajak, lejrliv, mad over bål. 
det vil således blive små workshops af en times 
varighed. 

Foreløbigt program, 
men ændringer kan forekomme: 
12.00-15.00 Havkajak på Vejle fjord
11.00-13.00 træklatring
13.00-15.00  Indendørs klatring på den helt nye  

klatrevæg på højskolen
11.00-13.00  mtb (unge og voksne ikke børn, da vi 

ikke har børnecykler)
11.00-15.00  Vi tænder op i bålet og laver mad 

løbende igennem dagen.
12.00-14.00 den udendørs pool på skolen er åben

Tilmelding: thea@vih.dk 
-men man kan også bare møde op på selve dagen. 
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 gåtur om højagerCentret I jEllINg

Tid: Kl. 10.00-11.30
Mødested: Hovedindgangen ved Højagercentret
En gå-tur rundt om Højagercentret, hvor en 
personalerepræsentant vil fremlægge visioner for 
en sti, der kommer til at indeholde spændende og 
udfordrende ophold undervejs.

mulighed for at deltage i frokost (kr. 80,-) kl.11.30.

Tilmelding: 
Ved deltagelse i frokost er tilmelding nødvendig 
senest den 8. sept. (Kirstens Køkken tlf. 2236 5465)

arrangør – evt. kontakt:
Højagercentret
lise lind tlf. 7681 6917
lilin@vejle.dk
 

12



17

 horsbjergs hedebønder: 

Tid: kl. 13.30-ca. 16.00
Mødested: Ved det nedlagte trinbræt, hvor Horsbjergvej 
og den hedengangne Horsens Vestbane krydser hinanden, 
ca. 200 m. øst for Sejrupvej i Horsbjerg Plantage. 
Øjenvidneskildringer til en forunderligig historie: 
Horsbjergs hedebønder: 
Deres virke, liv og efterkommere 
En natur- og kulturhistorisk oplevelsestur til fods på den 
jyske Højderygs vesthæld med nogle af de højeste ’bjerge’ 
mellem Hamborg og Himmelbjerget, og hvor landskabets 
forvandling fra brun hede til frodig løvskov udspiller sig på 
mindre end 100 år. 
Medbring: tøj efter vejret, solidt fodtøj, 
evt. kaffe og kage. forfriskninger kan købes 
arrangør: odderbæk Vandløbslaug/Sporet 
i odderbæk-området. www.odderbaek.dk
Kontakt: dan rasmussen, tlf. 7670 3000, 
center@psyk-raadgivning.dk 

deres VIrke, lIV 
og efterkommere
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21.-24. SEPTEMBER

VIKINGETID SOMMER PÅ HØJENE VILD MED VAND 
I VEJLE

Oplev den spændende vikingetid
ved Højene i Jelling 2.-3. juli 2011 
kl. 10-16. Se www.jellling.dk

Oplev Kurt Ravn i spidsen for 
Christian Baltzers 21-mands 
orkester. Se www.jellling.dk

Vejle Fjord syder og bobler af liv. 
Fjordsvøm, modeshow, fjordmar-
ked, musik og meget mere.

oplev.vejle.dk

– indgang til oplevelser i Vejle og omegn

SPOTLIGHT
KULTURFESTIVAL MED FOKUS PÅ BØRN OG UNGE

2. og 3. JULI 2011MENU 7. AUGUST 2011 14. AUGUST 2011



Hvis du har gode ideer til aktiviteter, er 
du altid velkommen til at kontakte os.  

Dieter Toftkjær Sørensen 
lærer, frilufts- og Motorikvejleder 

natur og friluftsliv - Vejle kommune
dieto@vejle.dk 
tlf. 4028 8787 

www.naturensdag.dk

et rigt liv med enkle midler
eventyret om frøen der blev til en prins er måske overtro. en historie god eller...  
Men budskabet er der stadigt, og hvornår har du sidst overvejet at gå ind i naturen, om så den  
har været slimet, våd eller glat.
den er der og er mere aktuel end nogen sinde. Vi ser bonderøven på tv, vi diskuterer vindmøller 
og grøn vækstplan og spiser økologisk. Men sandt er det, at når vi skal købe bolig er placeringen 
”natur nært” et af de parameter der ikke står til diskussion. det er nærmest et grundvilkår for val-
get af bolig område. og det er ikke så sært, for naturen har altid været et grundvilkår for liv og ud-
vikling. om det så var frøer eller vindmøller, der skulle til for at opretholde menneskets eksistens, 
så er alt udsprunget fra naturen. sågar den kultur vi er rundet af. og det er i den forbindelse, at 
vi har kunnet stable dette arrangement op at stå. i samspillet og spejlingen oplever vi os selv. om 
det så er i vandet eller i frøens øje eller i samarbejdet med det menneske vi laver aktiviteten med  
at spejlingen opstår, skal jeg lade stå åbent. lige som døren til naturen står åbent alle dage året 
rundt, om det så er slimet, våd eller storm, inviterer og kalder naturen på os. 
Hvor højt kalder den på dig!
giv svar på naturens åbne tiltale.


