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NatureNs dag
 – åbent hus i naturen 

Smag på naturen i vejle kommune
søndag den 9. september 2012 
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Tjek nyeste opdateringer 
vedr. tilkommende aktiviteter 

på hjemmesiden 
www.naturensdag.dk
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Smag på naturen og få smag for udelivet!
Igen i år inviterer Vejle Kommune til en fantastisk dag med gode oplevelser og bevægelse i naturen 
søndag d. 9. september 2012.

Naturens dag lægger i år op til en særlig oplevelse under temaet ”smag på naturen”. 
Vi smager på mad, vi finder i naturens skatkammer, og som vi rister over bålets flammer eller bare 
nyder i det fri. Men smag er også smag for havets salte brusen, for naturens stilhed og dens skønhed. 
For vinden i håret, når vi løber og cykler gennem skoven, for grinene når vi vælter i kajakken og for 
hjertet, der banker, når vi klatrer højt op i træerne. 
Kort sagt; smag på naturen og få smag for naturen! 

På de følgende sider kan du læse om de arrangementer,  
Vejle Kommune og frivillige organisationer inviterer jer til i år.  
Vi ønsker alle en rigtig god søndag. 

Naturen er altid åben – vi ses derude

Arne Sigtenbjerggaard, borgmester
Søren Peschardt, formand for Natur- og Miljøudvalget
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10. Orienteringsløb og find-vej-i 
11. Indvielse af Odderbæk
12. Spis dit ukrudt
13. Natur i haven
14. Med fuld fart på i Vingsted
15. Indvielse af naturprojekt
16. Havkajak på Fårup Sø
17. Bevægelse i Brandbjerg
18. Naturens Dag hos "Onkel og Tante"

1. Sikaers sociale liv og dådyrs dagligdag 
2. Sprængning af trætoppe i Dyrehaven
3. Smag på stranden ved Tirsbæk
4. Adventurerace
5. Å og ørred – Vejle Sportsfiskerforening
6. Bier, brød og bål i Børkop
7. Friluftsliv i Brejning
8. Klätterweg i Sønderskoven
9. Skovarbejde i stor højde
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 Sprængning af trætoppe i DyrehaVen SikaerS Sociale liV og DåDyrS DagligDag

x 21

Tid: kl. 10.00
Mødested: Ved dyrehavelågen, 
Helligkildevej, Vejle

I Dyrehaven i Vejle kan man se 
både dådyr og sikadyr. Hannerne 
har i øjeblikket flotte, nye gevirer. 
De skal i brug for at kæmpe om 
hindernes gunst, når den årlige 
brunstperiode går i gang i oktober 
måned. Hinderne har fået kalve i 
juni måned, så ungerne er ved at 
være store, men de er stadig af-
hængige af selskabet med voksne 
dyr. Vi kigger på dyrenes sociale 
liv og slutter af i den østlige del af 
Dyrehaven.

Målgruppe: for alle
Ansvarlig: Steen Hedrup, 
stehe@vejle.dk, tlf. 7681 2052

Tid: kl. 11.00
Mødested: Dyrehaven, øst for motorvejen

Mange af skovens fugle, blandt andet spætter, samt 
flagermus og mange arter af svampe og insekter er af-
hængige af, at der findes både stående og liggende døde 
træer i skovene. 

Vejle Kommune har udvalgt et par træer, der skal miste 
toppen. Træerne har spættehuller, og toppen fjernes 
for at undgå, at træerne vælter i utide. Derved vil et par 
vigtige levesteder blive bevaret i lang tid. Samtidig er top-
løse træer mindre farlige end døende træer, der står og 
taber døde grene og krondele. Det mest naturlige resul-
tat opnås ved sprængning, der efterligner, hvordan træer 
ser ud, når de knækker i storm eller rammes af lyn.

Kom og hør braget, når to træer mister toppen i Dyreha-
ven øst for motorvejen.

Ansvarlig:
Per Mortensen, mail: pehmo@vejle.dk, tlf. 2034 2564
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 Smag på StranDen ved tirsbæk i vejle

x3

 aDVenturerace i vejle

4

Tid: kl. 13.00
Mødested: Servicehuset, Tirsbæk 
Strand, Strandvejen, 7120 Vejle

Naturen byder på mange forskel-
lige dyr og planter, som er spise-
lige. Nogle planter kan bruges 
som krydderier, andre kan bruges 
i salaten, mens nogle få kan bru-
ges som erstatning for kartofler, 
ris eller pasta. På strandengen 
findes en del spiselige sukkulente 
urter, og i havet findes både spise-
lige tangarter, muslinger, snegle, 
krebsdyr og fisk. Vi finder nogle 
spiselige planter og dyr og får en 
snak om at spise ting fra naturen.

Målgruppe: for alle
Ansvarlig: Steen Hedrup,  
stehe@vejle.dk, tlf. 7681 2052

Tid: kl. 10.00 - ca. 16.00
Mødested: Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle
Ved startstedet er der toiletter og omklædning, der kan også opbevares værdigenstande og skiftetøj.

Løbet starter med en prolog, herefter en a til b rute med evt. cutoffs under-
vejs. Adventureracet henvender sig til begyndere- eller letøvede adventure-
racere, der gerne vil prøve kræfter med adventuresporten. Eller til den mere 
rutinerede adventureracer, der gerne vil have et godt træningpas.
Discipliner: orienteringsløb, cykling, kano, vandaktivitet, klatring eller reb-
aktivitet samt samarbejdsøvelser.
Obligatorisk udstyr: cykel, godkendt cykelhjelm, kompas, vandfast pen, drik-
kedunk, proviant under løbet, løbesko, lille rygsæk, badetøj eller tøj, der må 
blive vådt og evt. svømmebriller.
Husk påklædning efter vejret

Pris: 150 kr pr. hold, betales på løbsdagen til løbarrangørerne. 
3 hold: Herre-, kvinde- eller mixrække. 
Angiv ved tilmeldingen hvilken række du vil deltage i.

Tilmelding: senest 01.09.2012 til Theastorm@hotmail.com

Læs mere på: www.brandbjerg.dk og www.vih.dk
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 Bier, BrøD og Bål i børkop
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 å og ørreD vejle sportsfiskerforening

x5

Tid: kl. 10.00-13.00
Mødested: Børkop Vandmølle, 
Vandmøllevej 1, 7080 Børkop

Kig forbi når møllere fra Børkop Vandmøl-
les Venner maler korn til mel, og bag selv 
dit eget fladbrød over bål sammen med Vejle 
Familienaturklub og repræsentanter fra DN 
– Vejle, Børkop. Få også en smagsprøve, når 
biavlere fra Vejle og Omegns Biavlerforening 
fortæller om honning og biavl. Vi går ture i 
området, og finder måske yderligere ingre-
dienser til vores brød. Alle er velkomne, men 
arrangementet er særligt egnet for børn og 
forældre. Tag tøj på der passer til vejret.

Ansvarlig: Henrik L. Jelling, tlf.: 7582 0656

Arrangører: Børkop Vandmølles Venner, DN 
– Vejle Børkop lok. komite, Vejle og Omegns 
Biavlerforening og Vejle Familienaturklub.

Tid: kl. 10.00-13.00
Mødested: Foreningens klubhus på Buldalen 13 Vejle 
Kl. 10 til 13. Røgning og fiskeretter med efterfølgende smagsprøver. 
Kl. 11 til 13.  Fluebinding i klubhuset. Prøv selv at binde en havørred 

flue under kyndig vejledning.
Kl. 10 til 13.  Fremvisning af fiskegrej og forhåbentligt  

morgens fangster. 
Kl. 11 til 12.  Foredrag om renovering af gyde pladser i åen.  

Tema: Fra Udsætning til selvproducerende å.

Kom og gå en tur på stien langs Åen, mellem Kongens Kær og Bul-
dalen. Nyd Åens stemning og oplev lystfiskernes forsøg på at fange 
en af åens store ørreder. 
Vejle Sportsfiskerforening holder åbent i klubhuset og fremviser 
aktiviteter for interesserede i fiskeri efter åens ørreder. 
Der er kaffe på kanden i klubhuset. 
Link til detaljeret program på foreningens hjemmeside: 
www.vsf-vejle.dk

Ansvarlig: Henrik Skött, tlf. 6045 5415, mail: skott@vsf-vejle.dk
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naturens dag på  

hotel haraldskær
Tid: kl. 10-12
Mødested: 
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Hotel Haraldskær ligger skønt lige ned til Vejle å, 
der bugter sig omkring den gamle herregård. Køer 
og heste græsser på engene overfor, og vi tænder 
bål, så børnene kan bage snobrød. 

Orangeriet står klar til at modtage gæster, og der 
er mulighed for at købe øl, sodavand og kaffe/te  
à kr. 30,- pr. stk. i receptionen.
Snobrød er gratis.

www.haraldskaer.dk, tlf. 7649 6000
mail: har@sinatur.dk 

naturens dag hos  

comwell kellers park
Tid: kl. 09.00-16.00
Mødested: 
Comwell, H.O. Wildenskovsvej 28, 7080 Brejning

Oplev forskellige arrangementer til en særlig 
”Naturens Dag pris”, f.eks. fiskespa, aquaspa, 
kaffe/kage i cafeen eller frokost i restauranten. 
Der vil også være gratis aktiviteter i receptionen, 
som hulahop, de fem tibetanere og yoga.

Kontakt Comwell for yderligere oplysninger. 

Ansvarlig: Thomas Pedersen, tlf. 7641 1701,
mail: thomas.pedersen@comwell.dk,

KELLERS PARK

 friluftSliV i brejning

Tid: kl. 10.00-16.00
Mødested: Brejning havn

Sansestien – åbning af sansestien i Brejning kl. 14. 
Få stimuleret alle dine sanser
Prøv at sejle – oplev hvad Vejle fjord byder på på 
overfladen
Guidet undervandsjagt – oplev hvad Vejle fjord byder 
på under overfladen 
Smag på naturen – mulighed for at lave din egen bål-
mad (måske er du heldig med undervandsjagten)
Få styr på hjertet – få taget dit blodtryk og hør om 
hjertestierne
Se hvad vi kan – se hvordan bostederne for handicap-
pede i Brejning bruger friluftsliv
Ro havkajak – brug din krop og oplev Vejle fjord 
samtidig
Tag båden i stedet for bilen – Sejl med Tenna II fra og 
til Vejle Havn (10 kr. pr. person)

Der er aktiviteter for alle, både børn, voksne, ældre 
og handicappede. Nogle aktiviteter er særligt til-
gængelige for fysisk handicappede.

Ansvarlig: Jesper Wiese, tlf. 2159 6010
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 SkoVarBejDe i Stor højDe i vejle

9

 klätterWeg i SønDerSkoVen i vejle

Tid: kl. 11.00-15.00
Mødested: Skovlegepladsen  
i Sønderskoven 
Kom op til skovlegepladsen og gå 
en tur på klatrevejen.  
I træerne på ruten er der mulighed 
for at blive udfordret med forskel-
lige klatreaktiviteter som f.eks.  
rebklatring, prusikklatring, tov-
bane 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 
Ansvarlig:
Peter Vestergaard, tlf. 2913 1525,
mail: pvest@vejle.dk 

 

Tid: kl. 13.00
Mødested: Skovelegepladsen i 
Sønderskoven

Tæt på vej og beboelse er det 
ind imellem, af hensyn til sik-
kerheden, nødvendigt at skære 
højtsiddende grene af kommu-
nens træer. Skovarbejderne gør 
det enten fra en lift eller ved at 
klatre op i træet.

Kom og se, hvordan kommunens 
skovarbejdere klatrer op og be-
skærer træer ved Skovlegeplad-
sen i Sønderskoven.

Ansvarlig:
Jeppe Mortensen, tlf. 2148 6787,
mail: jesmo@vejle.dk
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 orienteringSløB og finD-Vej-i i vejle  inDVielSe af oDDerBæk  

1110

Tid: kl. 11.00-15.00
Mødested: Skovlegepladsen  
i Sønderskoven

At finde poster i skoven er en avanceret form for skattejagt.  
I søndermarksskoven findes ca. 30 faste poster. Du kan hente 
et kort over posterne på www.findveji.dk. Der findes også faste 
poster i Nørreskoven i Vejle. På Naturens dag vil vi præsentere 
dig for vores faste poster i Søndermarksskoven. Vi har lavet to 
ruter. Man kan gå, løbe eller evt. køre på mountainbike. Alle 
poster står ved stierne – eller tæt på stierne.

Ca. 2 km (kan gennemføres med barne- eller klapvogn)
Ca  4 km. 

Medbring: Praktisk tøj og fodtøj der egner sig til en tur i skoven

Arrangør/ansvarlig: 
OK SNAB (orienteringsløb) 
Kate Nielsen, mail: katekanstrup@privat.dk
www.orientering.dk/snab og www.findveji.dk

Tid: kl. 11.00-17.00
Mødested: Vest for Odderbækvej 8, 
hvor vandløbet krydser vejen

Program:
Kl. 11.00 Indvielse af Vejle kommunes 
vådområdeprojekt og Odderbæk Vand-
løbslaugs græsningsselskab ved Vejle 
kommunes borgmester mfl. 
Kl. 12.00 Smagsprøver på mad fra 
naturen.
Kl. 13.00-17.00 Sådan udvikler vi natu-
ren - vi ser maskinerne arbejde.
Eksempler på hvordan man med ma-
skiner i praksis etablerer vådområder, 
genslynger vandløb og etablerer små 
nye levesteder.  

Ansvarlig: Bo Levesen, tlf. 7681 2463, 
mail: bolev@vejle.dk

DANMARKS NæST- 
STøRSTE VÅDOMRÅDE
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 SpiS Dit ukruDt i økolariet, vejle  natur i haVen i vejle

1312

Tid: kl. 11.00-16.00
Mødested: Økolariet, 
Dæmningen 11, Vejle

Prøv at se dit ukrudt som 
delikate urter, der giver ekstra 
smag til dit måltid. På økolari-
ets taghave kan du få inspira-
tion til at bruge naturens vilde 
urter i madlavningen. Der er 
lavet tre haver med 30 forskel-
lige vilde planter fra stranden, 
skoven, marken og haven, og 
der er forklaringer til hvad og 
hvordan du kan bruge plan-
terne i madlavningen. 

Økolariet har åbent 
alle dage fra 11.00-16.00 
dog lukket fredag.

 

Tid: kl. 9.00-?
Mødested: Økolariet, Dæmningen 11, Vejle

I 2011 afholdt Grønt Forum et kursus om hvordan man kan få mere natur i sin 
have. Alle deltagerne projekterede et anlæg til deres egen have, og nogle af 
disse vil vi høre om eller besøge. Vi skal se et grønt tag, en beplantet skrænt, 
et bed med dynamisk beplantning og smage på naturens spisekammer. 
9.00: Morgenkaffe og korte oplæg ved 
•  Britta Edelberg, Grønt Forum, viser fotos  fra byerne Sävsjö og Enköping, kendt for deres  

meget flotte og farverige beplantninger af parker, rabatter, banegårde med videre.  
•  Jess Ingo Jensen og Maja Glitzky, fortæller om planerne for at skabe et naturområde  

på den Store plads i Vindinggaard og fællesarealet ved Uhre Skov i Uhrhøj.
•  Tommy Andersen, anlægsgartner, fortæller om grønne tage og regnvandsbede.

10.00: Vi fylder de private biler op og kører ud for at besøge de nye anlæg og snakker om have-
ejernes erfaringer.

12.00: Smagsprøver af mad fra naturen, mens vi snakker om evt. interesse for at lære mere om 
hvordan man inviterer naturen ind i haven og hvordan vi evt. får nogle kurser/foredrag etableret. 

Målgruppe: Voksne, men børn er også velkomne
Tilmelding: groentforum@mail.dk, tlf. 7640 1976 eller 2629 3865
Pris: 30 kr.
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 meD fulD fart på! i vingsted inDVielSe af naturprojekt

1514

Tid: kl. 11.00-15.00
Mødested: Følg skiltene til Jernaldermiljøet fra  
landevejen gennem Vingsted

Der er fart på Naturens Dag på Vingsted Historiske Værksted.
Prøv det nye historiske orienteringsløb, fortidens lege, bue-
skydning og den spændende handlebane i skoven.
Desuden byder høvdingen indenfor på stormandsgården, 
hvor I kan deltage i tilberedning af et jernaldermåltid.

Deltagere:
Familier – børn, forældre, bedsteforældre.
Yderligere oplysninger:
Katrine Lewinsky Moestrup,  
tlf. 2921 6867, e-mail: katle@vejle.dk 
Praktiske oplysninger:
Tag madpakke og drikkelse med,  
samt praktisk tøj og fodtøj!
Se mere på: www.vhvvejle.dk

 

Tid: kl. 12.30-15.00
Mødested: Landbrugsejendommen  Østergård, 
Vorkvej 93, 6040 Egtved

Program: 
Kl. 12.30: Vi følges ad til det nye udsigtspunkt, hvor 
man blandt andet kan se ud over Ravningbroen.
Kl. 13.00 Indvielse, taler og klipning af snor til  
vandrestien, som vi følger til den anden del af pro-
jektet – et shelter til overnatning for vandrere og 
cyklister. Vi slutter turen af ved bålstedet på shelter-
pladsen, hvor vi steger pølser og rister skumfiduser.

Turen er sammenlagt et par kilometer lang, men er 
ikke velegnet for barnevogne og gangbesværede.
Medbring: Tøj efter vejret og fornuftige travesko

Arrangør: Landmand Torben Christoffersen & 
Karen Marie Andersen, tlf. 4026 2325
www.plukselvblomster.dk
 

MED UDSIGTSPUNKT 
OG VANDRESTI I VORK
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 haVkajak på fårup Sø  BeVægelSe i brandbjerg

1716

Tid: kl. 13.00-16.00
Mødested: Fårup Sø Camping. -Parker 
på p-pladsen ved campingpladsens 
hovedindgang, følg mærkning ned til 
standen.

Fårup Sø Camping og Brandbjerg Høj-
skole tilbyder kajaksejlads på Fårup sø. 
Højskolens kajakinstruktører giver dig 
en kort introduktion til kajakkerne, hvor-
efter du selv ror en tur på søen. 

Pris: 50 kr.
Ansvarlig og tilmelding:  
Casper, tlf. 5192 0567  
el. mail: casper@brandbjerg.dk
Vi medbringer våddragter, rojakker og 
veste, så du skal blot medbringe badetøj 
og evt. et par sko der må blive våde.
 

Tid: kl. 10.00-20.00
Mødested: Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling
Brandbjerg højskole byder i år på et væld af spændende aktiviteter  
på højskolens udendørsarealer:
Kl. 10.00-16.00: 4,6 km trailrun i Brandbjerg Sønderskov (kl. 10-16). GeoCaching (kl. 10-17) – 
uanset om du vil gå eller løbe er der gode muligheder for at blive udfordret i det kuperede  
terræn, og en spændende måde at opleve skoven på.
Kl. 10.00 -17.00: GeoCaching – uanset om du vil gå eller løbe er der gode muligheder for at blive 
udfordret i det kuperede terræn. Og så er det en spændende mulighed at opleve skoven på.
Kl. 12.00-16.30: Bålhygge og snitteværksted. Slå dig ned ved bålet ved højskolens friluftsplads. 
Du kan snitte en ske, en kop eller en træmand - det kun din fantasi der sætter grænser. Du kan 
også fortælle en historie eller du kan lytte til en, mens du nyder en kop bålkaffe.
Kl. 12.30-14.00 og 15.00-16.30: Introduktion til mountainbike. I mindre grupper får I introduk-
tion til cyklen og kører en tur i området. Pris 50 kr. pr. person. 
Tilmelding nødvendig til casper@brandbjerg.dk
 Kl. 17.00-20.00: Stiftelse af Brandbjerg Højskoles venskabsforening. Højskolen er vært for 
aftensmaden – helstegt pattegris. Samtidig fortæller vi om Brandbjerg højskole og ideen med en 
venskabsforening. Tilmelding nødvendig til casper@brandbjerg.dk eller simon@brandbjerg.dk.

Der er mulighed for omklædning og bad på højskolen. 
Husk selv det nødvendige tøj.
Se mere på www.brandbjerg.dk



19.-22. SEPTEMBER

MERMAID BOWL 
XXIV

LYSERØD LØRDAG
I VEJLE

VEJLE ÅDAL 
HALVMARATON

Oplev den traditionsrige finale i 
Nationalligaen på Vejle Stadion. 
Se www.daff.dk

Lyserøde oplevelser i Vejle 
Midtby i uge 40 til fordel for 
brystkræft. Se www.oplev.vejle.dk

Deltag i eller hep på løberne. 
Ruter på 21,1, 10 og 5 km. 
Se www.vejlelober.dk

oplev.vejle.dk

– indgang til oplevelser i Vejle og omegn

SPOTLIGHT
KULTURFESTIVAL MED FOKUS PÅ BØRN OG UNGE

6. OKTOBERMENU 6. OKTOBER 21. OKTOBER

 naturenS Dag hoS ”onkel og tante” 
18

Tid: kl. 11.00-15.00
Mødested: Daginstitutionen Onkel 
og Tante, Rugstedvej15, Rugsted 
Tag din mor og far med til naturople-
velser hos Onkel og Tante: 
Du kan lave mad over bålet, klappe 
de små gedekid og kaninerne, eller 
se på hønsene. Du kan hjælpe med at 
finde mad til dyrene, og måske holde 
en stålorm?
Der vil være kaffe til mor og far.

Mail: bechrugsted@mail.dk, 
tlf. 2845 2233 
 www.onkelogtante-rugsted.dk

 22
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Smag på naturen – smag for naturen
Pak madkurven, tag børnene i hånden, tril cyklen frem og kom ud i naturen. Igen i år inviterer Vejle 
Kommune og de frivillige organisationer på spændende, kulinariske, sanselige, informationsrige, 
fredelige og bevægelige arrangementer i naturen.

Gå på opdagelse i programmet og vælg hvilke af de mange aktivitetssteder I vil besøge i år. Der er 
muligheder for både børnefamilien, for de hurtige og for de langsomme, for dem der holder af at 
fordybe sig, og for dem der elsker adrenalinets sus.  

god fornøjelse
Natur og Friluftsliv, Vejle Kommune 

 

Har du gode ideer, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte os:

Trine Hedemand, Biolog og formidler, Vejle Kommune, trhed@vejle.dk, tlf. 7681 2484
Mads Fjeldsø Christensen, Biolog og projektleder, Vejle Kommune, mafch@vejle.dk, tlf. 7681 2477


