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Bliv vild med naturen i Vejle Kommune!
Igen i år inviterer Vejle Kommune til en dag med oplevelser og bevægelse i naturen
søndag d. 8. september.

Naturens dag lægger i år op til særlige oplevelser under temaet ”Vild med naturen”. 
I Vejle er vi vilde med naturens mangfoldighed, vilde med den dybe fred, naturen giver os, 
og vilde med de mange oplevelser, vi får ude i naturen. 

Vejle Kommune er kendt over hele landet for vores fantastiske natur. 
Kom ud og oplev den med os. 

På de følgende sider kan du læse om de arrangementer, 
Vejle Kommune og en række 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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11 Orienteringsløb og fi nd-vej-i-Vejle
12 Klätterweg i Sønderskoven
13 Vilde urter og biodynamisk dyrkning
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højest beliggende kirke 
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 VILD MED ODDERBÆK OPLEV NATUREN 

X 2X1
Tid: 13.00-16.00
Mødested: P-pladsen ved Øster Nykirke, 
Hærvejen 309, Kollemorten, 7323 Give

Kom op på toppen af Danmark, til den højest 
beliggende kirke – Øster Nykirke, og nyd den 
herlige (og lidt vilde) natur omkring kirken.
Lokale spejdere sørger for bål og spejderakti-
viteter, ryttere fra lokalområdet stiller heste til 
rådighed til en lille ridetur, og den ”gule rute” 
vest for kirken venter på, at du udforsker de 
knap 3 kilometer igennem landskabet.
Har du cyklen med, kan du tage en tur på Hær-
vejen, forbi Margrethediget, og videre til Skjer-
nåens- og Gudenåens kilder, hvor det gamle 
badeland fra 1930’erne pryder landskabet.
Arrangementet er særdeles børnevenligt, men 
er du til en ”vild cykeltur”,  er der også mulig-
hed for det. 
Har du lyst til at se kirken indvendig, kan du 
deltage i gudstjenesten kl. 14.00.
Tag tøj på der passer til vejret – og husk cyklen!

Ansvarlig: Erna Storgaard, 
osternykirkeweb@gmail.com, tlf. 25 27 78 80
Arrangører: Lokalrådet Hatten, Vonge-Kol-
lemorten Spejderne, Vonge Hestepension, 
Øster Nykirke Menighedsråd

Tid: 13.30
Mødested: 
Garagerne ved Kulsøvej 11, Vesterlund

Vi er vilde med vores natur i Odderbæk!
På Naturens Dag giver Odderbæk 
Vandløbslaug, under mottoet 'Vild med 
Naturen', dig mulighed for en guidet tur, 
på en særlig tilrettelagt rute under Spo-
ret i Odderbæk-området. Fokus vil være 
den vilde mangfoldighed, og hvad den 
enkelte kan gøre for at gøre Danmark 
endnu vildere.
Arrangementet afvikles i samarbejde 
med Vejle Kommune. 
Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Dan Rasmussen, 
center@psyk-raadgivning.dk
Hjemmeside: 
http://www.odderbaek.dk/

OMKRING DANMARKS 
HØJEST BELIGGENDE KIRKE
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 SVAMPETUR I JELLING SKOV
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 HAVKAJAK PÅ FÅRUP SØ VED JELLING

4

Tid: 13.30
Mødested: Abrahamsens gård, Skovgade 27 B, Jelling

Tag med på svampetur i Jelling Skov, få nogle historier 
om svampene og lær nogle spiselige og nogle giftige 
svampe at kende.
Vi starter med en kort gennemgang af de forskellige 
svampetyper.  Derefter vandrer vi gennem Jelling Skov. 
Hvis du tager en kurv med, kan du måske få nogle gode 
svampe med hjem til middagen.
Husk kaffe/the og solidt fodtøj.

Målgruppe: Alle
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening Vejle, 
Westy Esbensen, westy@jellingnet.dk, 53 37 17 99

Tid: 12.00-14.00 og 14.30-16.30
Mødested: Fårup Sø Camping

På Naturens Dag tilbyder Fårup Sø Cam-
ping og Brandbjerg Højskole en tur i hav-
kajak på Fårup Sø. Fra havkajakken er 
det nærmest uundgåeligt at blive betaget 
af - og helt vild med naturen. Havka-
jakinstruktører fra Brandbjerg Højskole 
instruerer og hjælper dig i gang.
Tilmelding er nødvendig. Det koster 50 
kr. pr. deltager for lån af kajak. 

Målgruppe: Alle der har lyst til at prøve 
en tur i havkajak (nok bedst 12+)
Ansvarlig: Casper Madsen, Brandbjerg 
Højskole - casper@brandbjerg.dk
Hjemmeside: www.brandbjerg.dk
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 TUR TIL RÆVEHULER
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 FREDERIKSHÅB PLANTAGE

XX5

Tid: 11.00-ca. 15.00
Mødested: kl. 11.00 (rævetur) Haraldskær 
Avlsgård, Skibetvej 139, Skibet, 7100 Vejle
Mødested: Kl. 13.00 (snobrød) Kvakborg 
primitive overnatningsplads, Kvak Møllevej, 
7100 Vejle

Gå på jagt efter rævens og grævlingens huler 
med naturvejleder Steen Hedrup og vær med 
til at indvie Kvakborg nye primitive overnat-
ningsplads. Vi fi nder eksempler på grave 
udgravet af vores største landlevende rovdyr – 
ræven og grævlingen. Hvordan lever de i hver-
dagen – hvad lever de af, og hvordan kommer 
de ud af det med hinanden? Efter turen indvies 
de nye shelters og bålhytten ved Kvakborg med 
snobrød, pølser og saftevand.
- Og måske bliver du den første til at fi nde den 
nye geocache i området?

Målgruppe: Alle
Ansvarlig/Turleder: Naturvejleder i Økolariet 
Steen Hedrup, stehe@vejle.dk, 76 81 20 52
Hjemmeside: www.oplev.vejle.dk, 
www.okolariet.dk og www.vejle.dk

Tid: 13.00
Mødested: P-pladsen ved Midtervej 
på Rygbjergvej

Vi går en tur i området omkring 
Hestedalen og Røserne. Turen byder 
både på landskabelige og historiske 
elementer og den forløber i et let ter-
ræn. Turen viser hvordan sandfl ugten 
har formet det helt unikke landskab. 

Turleder: Peer Høgsberg
Varighed: ca. 3 timer. 
Målgruppe: Alle
Arrangør: Gruppen af aktive borgere 
i Vejle Ådal og Grønt Forum, 
groentforum@vejle.dk,  76 40 19 76

OG INDVIELSE AF 
KVAKBORG BÅLHYTTE
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 VILD MED FISK 

XX7

Tid: 04.30-11.00
Mødested: VSF-klubhuset, Buldalen 13, 
7100 Vejle  
Oplev det spændende fi skeri efter Vejle Å's 
store vilde havørreder i morgengryet, når 
naturen vågner, og mærk suset i maven når 
en af åens store vilde fi sk jager din fl ue.
De morgenfriske mødes til en kort briefi ng 
og udlevering af fi skekort, over en kop 
morgenkaffe ved klubhuset kl. 04.30 og 
fi sker det sidste af nattens mørke og hen i 
dagslyset. Vi slutter morgenens fi skeri ved 
klubhuset kl. 9.00.
Kl. 09.00-10.45 er der kastekonkurrence 
ved klubhuset. 
Gerne forhåndstilmelding

Ansvarlig: VSF, Henrik Skøtt, 
skott@vsf-vejle.dk, 60 45 54 15
Hjemmeside: www.vsf-vejle.dk
 
 
 

 VILD MED NATUREN – PÅ HESTERYG

Tid: 10.00-12.00
Mødested: Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 
7100 Vejle

På Naturens Dag indvier Vejle Kom-
mune og Vejle Rideklub en ny riderute 
i Munkebjergskoven. Turen, på ca. 
4 kilometer, går op og ned ad stejle 
skrænter i den smukke skov, og pas-
serer Ibækken ad en nyanlagt bro. Der 
er således udfordringer for både den 
øvede og den uøvede turrytter. Ruten 
ender ved Vejle Kommunes blokhus 
ved Munkebjergvej, hvor klubben vil 
være vært ved en forfriskning, hvoref-
ter der returneres til Vejle Rideklub. 
Turen varer ca. 1,5 time. Vi håber at 
mange til hest vil møde op denne dag. 

Målgruppe: Alle til hest
Arrangør/Ansvarlig: Vejle Rideklub, 
Steen Dybdal, kmsdybdal@gmail.com, 
28 87 71 65
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 SPRÆNGNING AF TRÆTOPPE
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 GRØN GUDSTJENESTE OG KONCERT

Tid: 14.00
Mødested: for enden af villavejen Stenbukken, 7100 Vejle

Det bliver en oplevelse at sidde midt i den meget specielle natur 
ved Høgsholt bæk og tage del i Hover Kirkes gudstjeneste med 
sognepræst Søren Due. 
Vi håber på sol, men gennemfører gudstjenesten uanset vejret. 
Der er Gudstjeneste fra cirka 14.15-15.00, og koncert cirka kl. 15.15. 
Vi hygger os med kaffekurv, som Hover menighedsråd giver.
Mulighed for en guidet rundtur på stien, der er etableret af Hover 
Uhrhøjstigruppe.  Stien kræver gummistøvler det meste af året og 
kan også give børn og unge af sind udfordringer ved en stejl op-
stigning med tov, for dem der har lyst til det.
Deltagelse er gratis. Man kan evt. medbringe pude foruden paraply 
og fornuftigt tøj og fodtøj. Der vil blive opsat stole i mindre omfang.

Målgruppe: Alle
Arrangør: Hover Kirkes menighedsråd og 
Grønt Forum, groentforum@mail.dk 

Tid: 11.00
Mødested: P-pladsen ved Dyrehavens vest port

Mange af skovens fugle, blandt andet spætter, samt fl ager-
mus og mange arter af svampe og insekter er afhængige af, 
at der fi ndes 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 leve-
steder blive bevaret i lang tid. Samtidig er topløse træer min-
dre farlige end døende træer, der står og taber døde grene og 
krondele. Det mest naturlige resultat 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 Nørreskoven 
øst for motorvejen.

Ansvarlig: Vejle Kommune, Natur & Friluftsliv, 
Per Mortensen, pehmo@vejle.dk, 21 48 67 87

9

I NØRRESKOVEN 
NORD FOR DYREHAVEN
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 KLÄTTERWEG I SØNDERSKOVEN I VEJLE

Tid: 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

14

 ORIENTERINGSLØB OG FIND-VEJ-I VEJLE
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Tid: 11.00-15.00
Mødested: Skovlegepladsen i Søndermarksskoven

Er du vild med naturen, så er det en ny og spændende udfordring at 
fi nde poster i skoven. At fi nde poster i skoven er motion for både hjerte 
og hjerne. Du bestemmer selv, hvor vildt det skal være. Man kan gå eller 
løbe fra post til post. 
På Naturens dag vil vi præsentere dig for vores faste poster i Sønder-
marksskoven. Vi har lavet to ruter på ca. 2 km. og ca. 4 km. Alle poster 
står ved stierne – eller tæt på stierne. 
Der fi ndes ca. 30 faste poster i Søndermarksskoven. Du kommer ikke til 
dem alle på Naturens dag. Men du kan hente et kort med alle posterne 
på www.fi ndveji.dk. Her kan du også fi nde et kort med de faste poster i 
Vejle Nørreskov – og mange andre steder, hvis du er blevet vild med at 
fi nde poster i naturen.

Medbring: 
Praktisk tøj og fodtøj der egner sig til en tur i skoven
Arrangør/ansvarlig: OK SNAB, Kate Nielsen, katekanstrup@privat.dk
Hjemmeside: www.orientering.dk/snab
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 VILDE URTER OG BIODYNAMISK DYRKNING
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 BIER, HONNING & PANDEKAGER BIER, HONNING & PANDEKAGER BIER, HONNING & PANDEKAGER BIER, HONNING & PANDEKAGER BIER, HONNING & PANDEKAGER
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Tid: 12.00-14.00
Mødested: Spinderigade i 
Vejles mobile byhaver

Mød Vejles lokale gartner Endrik Maath, 
der deler ud af sine mange års erfaringer 
med at dyrke biodynamiske grøntsager, 
som han sælger på torvet i Vejle.
Mens Endrik fortæller, har foreningen 
Dyrk Vejle gang i suppegryderne fulde af 
vilde urter.
Vi hygger os med suppen efter foredra-
get. Tag selv tilbehør med i form af brød 
eller pølser. 

Målgruppe: Alle er velkomne. 
Der er god plads til at lege hvis der er 
børn, der ikke har lyst til at lytte med. 
Arrangør: Dyrk Vejle

 

Tid: 12.00-14.00
Mødested: Spinderigade i 
Vejles mobile byhaver

Vejle og Omegns Biavlerforening 
ved de mobile haver i Spinde-riga-
de. Vi vil fortælle om biernes liv, 
hvordan de laver honning – og ikke 
mindst hvor godt honning smager 
og hvor mange ting det kan bruges 
til. 
Får du lyst til at smage honningen 
vil vi servere pandekager med 
hjemmeslynget honning. 

Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Vejle og Omegns 
Biavlerforening, Kurt Andersen, 
lk@pedersholm.dk

VEJLE OG OMEGNS 
BIAVLERFORENING
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 NATUREN PÅ BRANDBJERG HØJSKOLE
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FÆLLESSKAB OG OPLEVELSER

1615

Tid: 12.30-aften
Mødested: Højskolens Park, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Hele dagen: Nyd naturen og landskabet rundt om højskolen. 
Vi laver bål i parken, inviterer på bålkaffe, snobrød, snitte-
værksted og forskellige spil og aktiviteter i park og skov. Og 
vi anbefaler gerne en tur i vores smukke urørte naturskov i 
Grejsdalen. Lad os mødes og opleve naturen sammen og se, 
hvor det fører snakken hen...

Kl. 15.00 Foredrag: ”Kassetænkning og kålhovedhørm”, 
v. Forstander, Simon Lægsgaard 
Kl. 16.30 Stiftende generalforsamling i 
Brandbjergs Højskoles Venner
Kl. 17.30 Vi griller i parken – pris: 50,- pr person, 
200,- pr. familie/ tilmelding nødvendig
Tilmelder du dig venskabsforeningen spiser du gratis med.

Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Casper Madsen, Brandbjerg Højskole,
casper@brandbjerg.dk - Hjemmeside: www.brandbjerg.dk

Tid: 10.00-15.00
Mødested: Ved fl agstangen på Brejning 
Efterskole, Møllegårdsvej 1, Brejning

Kom med på en dejlig rundtur i Brejnings 
vilde skove. Efterskolens elever står un-
dervejs for familievenlige opgaver, hvor 
I kan afprøve hoved, hånd, kreativitet og 
samarbejde. Uanset, hvordan I klarer det, 
kan I afrunde oplevelserne med en naturlig 
forfriskning i skolens bålhytte med udsigt 
over Vejle fjord.

Målgruppe: Familier eller andre grupper 
– gerne på tværs af fl ere generationer.
Ansvarlig: Brejning Efterskole, 
kontor@brejning.dk

I BREJNINGS 
VILDE SKOVE

Her o
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 NATURENS DAG HOS "ONKEL OG TANTE"  LØGET BY DAY
17 18

Tid: 11.00-15.00
Mødested: Daginstitutionen Onkel og Tante, 
Rugstedvej 15, Rugsted, 7100 Vejle. 

Tag din mor og far med til naturoplevelser i 
Onkel og Tante: Du kan lave mad over bålet, 
måske pandekager med krydderurter i? 
Du kan også klappe de små geder og kani-
nerne, eller se på hønsene og ænder. Du kan 
hjælpe med at fi nde mad til dyrene, og må-
ske holde en stålorm? Springe rundt i halm 
banen, hvis det regner, bliver det i laden.
Der vil være kaffe til mor og far.

Målgruppe: Alle
Ansvarlig: Onkel og Tante, 
bechrugsted@mail.dk, 28 45 22 33
Hjemmeside: 
www.onkelogtante-rugsted.dk

Tid: 11.00-16.00
Mødested: Løget Høj 2a, 7100 Vejle

Få en god og spændende friluftoplevelse for hele familien i Løget. 
Løget By Day tager dig bl.a. til Højen Ådal og Mølholm Ådal på 
Mountainbike (MBK), to fantastiske naturområder i Løget. 
Til Løget By Day er der også mulighed for at køre BMX på opstil-
lede ramper eller free style i området. Thomas Hansen, tidligere 
verdensmester i BMX, og hans team kommer til Løget for at 
holde workshop i BMX og løbehjul.

Der afholdes et BMX show ved Kvarterhuset kl. 11.30. 
Kl. 13.00-14.00 og kl. 15.00-16.00 er der BMX workshop. 

En MBK instruktør tager dig med på de fantastiske stisystemer i 
Løget. Alle kan deltage - både rutinerede MBK kørere og begyn-
dere. Formålet med MBK arrangementet i Løget er at fremme 
en fællesskabsfølelse i byen. Tilmelding er påkrævet (senest 2. 
september). Mountainbiketuren køres ligeledes søndag d. 1. sep-
tember kl. 10.00 og onsdag d. 4. september kl. 18.00 

Målgruppe: Alle, arrangementet er gratis
Arrangør: Løget by Day
Kontakt: Projektkoordinator Henrik Thomsen, 21 46 12 53 
Hjemmeside: http://loeget.loegetby.dk/
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10. SEPTEMBER

spotlight lYsERØD lØRDAg
i VEJlE

VEJlE ÅDAl 
hAlVMARAtoN

Kulturfestival med fokus på børn og 
unge. Her hylder vi legen og sam-
været. Se www.spotlight.vejle.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

18.-21. septemberMENU 5. OKtOber 20. OKtOber

iNDViElsE Af MoNUMENtoMRÅDEt i JElliNg
Kl. 14-16: Officiel indvielse ved Hendes majestæt Dronningen

– indgang til oplevelser i Vejle og omegn

22

NATURENS DAG I JERNALDERMILJØET

19

Tid: 10.00-14.00
Mødested: Vingsted Historiske Værksted, 
Skyttevej 12, Bredsten

Så går det løs med en række anderledes og 
lidt ”vilde” aktiviteter i jernaldermiljøet. I 
løbet af dagen vil deltagerne kunne vælge 
mellem fremstilling af udstyr og rekvisitter 
til lege og spil, gamle lege og bueskydning, 
historisk orienteringsløb og handlebane i 
skoven.

Målgruppe: Børnefamilier
Ansvarlig: VIH, Jan Ipsen, jagip@vejle.dk, 
tlf. 40 16 70 63
Hjemmeside: http://www.vejlemuseerne.dk/
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Bliv vild med naturen – i Vejle Kommune
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 vilde, spændende, sanselige, informationsrige, frede-
lige 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
Vejle Kommune, Teknik og Miljø, Natur & Friluftsliv

 

Har du gode ideer, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte 
Natur & Friluftsliv, koordinator for Naturens dag:

Trine Hedemand, trhed@vejle.dk, 76 81 24 84


