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Find vej ud i naturen i Vejle Kommune, søndag d. 14. september 2014!
Vejle Kommune er kendt over hele landet for vores fantastiske natur. Lige meget hvor i kommu-
nen, du befinder dig, ligger naturen og det skønne landskab samt de mange gode muligheder for 
en aktiv livsstil, det giver, lige om hjørnet. Det får du mulighed for at opleve på egen krop, når Vejle 
Kommune byder velkommen til Naturens dag 2014, under temaet ”Find vej ud i naturen”.

I Vejle finder vi vej ud i naturens mangfoldighed i den dybe fred og i den vilde natur. Igen i år er der 
gjort en stor indsats fra de mange frivillige, ikke mindst de mange lokale stigrupper, der åbner  
dørene op til netop deres veje ud i naturen. Vi har et fantastisk samarbejde med lodsejere og frivil-
lige i Vejle Kommune, det er vi meget glade for, det er det, der gør, at vi kan lave så mange fine 
oplevelser. 

På de følgende sider kan du læse om de arrangementer,  
vi inviterer jer til i år. Vi ønsker alle en rigtig god søndag. 

Naturen er altid åben – vi ses derude

Arne Sigtenbjerggaard, borgmester
Søren Peschardt, Viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget
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 rask traVetur ved Omme å

1

Tid: 9.00
Mødested: Elkjær Hal/Multihus, Gammelbyvej 43,  Grønbjerg, 7323 Give    
Vi starter med kaffe og rundstykker. Derefter går turen ud til Fugletårnet, 
hvor naturvejleder Steen Hedrup er klar til at fortælle om området, samt 
dets dyr og planter. 
Der vil ved fugletårnet være udlevering af vand og frugt, så man er klar til 
hjemturen. Turen hjemad går ad Gammelbyvej, hvor vi vandrer blandt de 
nedlagte landbrug, der nu fungerer som sommerhuse. Undervejs gør vi igen 
et lille stop, hvor Grønbjerg RC vil give opvisning med deres modelfly. Tilbage 
ved Elkjær Hal/Multihus er der mulighed for at købe øl/vand og grillpølser.
Denne tur er på ca. 9 km, og synes man den er lidt for lang er det også mu-
ligt med en kortere tur.
Her starter man i bil og kører ud til parkeringspladsen ved Præstegården i 
Ringive. Vi krydser Billundvej, og kommer også her ind på området omkring 
Omme Å. Denne rute går også forbi Fugletårnet. Denne tur er ca. 3,5 km.
Hele arrangementet inkl. kaffe/rundstykker samt forfriskninger ved Fugle-
tårnet er gratis.

Arrangør: Grønbjerg-Langelund Lokalråd og Grønt Forum Vejle
Kontakt: Irene Hundebøl, hundebol@mvb.net
Hjemmeside: www.glinfo.dk

 

 

D. 14. september er flere stigrupper værter 
for et arrangement på en sti, som de har lagt 
kræfter i at etablere i deres fritid og måske med 
økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Vejle Kom-
munes natur- og stipulje. 

Et par timers vandring på den lokale sti kan give 
masser af oplevelser og når du kender stien, er 
det lettere en anden dag selv at komme afsted.  
Vi har alle sammen godt af at komme ud i natu-
ren, opleve de forskellige planters blomstring, 
se og høre fuglene. Det er mere spændende at 
komme ud i naturen, når vi begynder at lære 
nogle af blomsterne, sommerfuglene, fuglene og 
de øvrige dyr at kende og det giver en guidet tur 
med andre mennesker god lejlighed til.

Det kan være svært at sætte tid af i dagligdagen 
til en travetur, men er man først kommet i gang, 
vil de fleste opleve, at de slet ikke kan undvære 
dette break fra vores teknologiske miljø på ar-
bejde og i hjemmet. 

Tag børn og børnebørn med. Mange undersøgel-
ser viser, at alt for mange børn ikke kommer ud 
i naturen af sig selv, men hvis du invitererer dem 
med, vil de få en god vane med sig i voksenlivet. 
Lad os mødes på stierne d. 14. september. 
Se på de følgende sider om din lokale stigruppe 
inviterer til et arrangement i dit lokalområde. 

kom med 
på tur

 profil- og imagebrochurer
 kataloger, magasiner
 plakater, bannere, annoncer
 foldere, flyers, roll ups, alt til messe
 logo design, designmanualer, brevlinier 
 webdesign, webannoncer, webbannere
 direct mails – og meget mere ...

DENNE LILLE BROCHURE ER LayOUTET HOS

Jeg er en lille enkeltmandsvirksomhed som 
samarbejder med et godt netværk af dygtige 
leverandører inden for tryk, foto, journalis-
tisk tekst og web mm. 
Jeg kan løse alle dine kommunikations-  
og markedsføringsopgaver, fra start til slut. 
Jeg har ingen store udgifter, og har derfor et 
overkommeligt prisniveau.
Book mig til at møde op og arbejde hos Jer, 
eller lad mig klare opgaverne fra mit kontor.

  marianne@tornvigs.dk - www.tornvigs.dk - 22967496  
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 nye Veje i grejs  Vild med naturen i givskud

32

Tid: 10.30-15.00
Mødested: Frydensbjergvej 2, 7323 Give
 
Vær med til et arrangement, der fremmer forståelsen for 
naturen langs Givskud Bæk og langs de etablerede vandre-
stier i Givskuds nærområde. Vandreturene vil føre dig forbi 
både vandhuller til løgfrø, grævlingegrave og Knudshøje, 
en stor rundhøj fra oldtiden, beklædt med lilla lyng.
Dagen vil byde på hjælp til fugle- og udelivet. Så har du 
mod på at lave redekasser, bord-bænke sæt, eller måske 
en infotavle, så er du meget velkommen.
Dagen igennem vil kirkeugleforeningen fortælle om, hvor-
for det er så vigtigt at bevare kirkeuglerne i Danmark, og 
hvad vi kan gøre for at hjælpe dem. 
Givskud Lokalråd og stigruppen vil stå klar med værktøj og 
materialer, så alt hvad du skal medbringe er frokosten - vi 
tænder op i grillen ved middagstid. 

Arrangør: Givskud Lokalråd og Stigruppen i Givskud
Kontakt: Jens Chr. Mathiasen, 2025 7179
 

Tid: 9.00
Mødested: Vestermarksvej,  
indgangen til Gl. Kirkesti, 7100 Vejle

På Naturens Dag, vil Stiudvalget i Grejs Lokal-
råd præsentere den nye del af Gl. Kirkesti, som 
går fra Grejsbjergvej til Holtumvej ved kirken.
Vi starter turen fra indgangen til Gl. Kirkesti 
på Vestermarksvej kl. 9.00, og går ad stien ned 
af de nye trapper til bækken, og kommer op 
til Grejsbjergvej. Vi  fortsætter ad vejen mod 
Grejs, til vi når den nye trappe, som fører os 
op til den nye sti, som går mod Holtumvej og 
kirken. 
På turen vil der være pauser, hvor Lokalrådet 
vil være vært ved forfriskninger.

Arrangør: Grejs Lokalråd
Kontakt: Thorkild Bech,  
thorkildbech@privat.dk
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 grøn gudstjeneste og Vandretur

Tid: 10.15
Mødested: Sognehuset, Buen 22, 7321 Gadbjerg
 
Turens start går gennem den ældste del af Gadbjerg med 
en fantastisk udsigt til Bavnehøjene vest for kirken.  
Vi fortsætter til Sejersmosen, et fredfyldt, naturskønt 
sted. Ved den flotte bronzealderhøj, Sejershøj, holder 
præsten en kort andagt. Fra Sejershøj er der en utrolig 
flot udsigt ud over landskabet. Vi fortsætter ad en gam-
mel sti, der har været brugt, når tørvene skulle hentes 
hjem fra mosen. En kirkesti skulle også have krydset her. 
Undervejs langs det gamle, fredede dige passeres endnu 
en bronzealderhøj. Turen rundes af med en tur gennem 
Gadbjerg Skov, forbi bålhytten og de tre shelters. I Sogne-
huset vil der være mulighed for at spise medbragt mad.  
Der serveres en kop kaffe. Vand og øl kan købes.
Turen kan evt. forlænges ved, at man efter andagten går 
ned ad skrænten og følger blå rute.
Rød rute er ca. 4 km. Blå rute ca. 6,5 km.
 
Arrangør: Gadbjerg Menighedsråd & Gadbjerg Lokalråd
Kontakt: Lis Christiansen, lisgadbjerg@hotmail.com
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 på skattejagt ved HøgsHOlt bæk

5

Tid: 14.00-16.00
Mødested: For enden af Stenbukken,  
en sidevej til Mælkevejen, 7100 Vejle

Stifindergruppen i Hover Uhrhøj inviterer 
hele familien på skattejagt ved Høgsholt 
bæk. 
Spænd vandresko eller støvler på fød-
derne, så I er klar til at bevæge jer ud 
på stien der både udfordrer krop og 
psyke. En eftermiddag med sjov og bal-
lade, hvor vi udforsker dette fantastisk 
smukke naturområde, der ligger næsten 
ubemærket i vores baghave. 
Tag kaffe og kage med i rygsækken til 
eget forbrug. Pris for deltagelse: 30 kr. 
per familie, som betales ved ankomst og 
bruges til gode præmier. Tilmelding er 
fint, men ikke et must.

Arrangør: Stigruppen i Hover Uhrhøj
Kontakt: Britta Edelberg, tlf. 2629 3865
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 åbning af ny hjertesti i vandel

6

 sVampetur i jelling skOv

Tid: 13.30-ca. 15.30
Mødested: Abrahamsens gård,  
Skovgade 27 B, 7300 Jelling
 
Tag med på svampetur i Jelling Skov, 
få historier om svampene og lær 
giftige og spiselige svampe at kende. 
Vi starter med en kort gennemgang 
af de forskellige svampegrupper. 
Derefter vandrer vi gennem Jelling 
Skov. Hvis du tager en kurv med, kan 
du måske få nogle gode svampe med 
hjem til middagen.
Husk en kniv, kaffe/the og solidt fodtøj.

Arrangør: Danmarks  
Naturfredningsforening, Vejle
Kontakt: Bodil Asmund og  
Westy Esbensen, 5337 1799

 

Tid: 14.00-16.00
Mødested: Legepladsen 
bag Dagli´ Brugsens p-plads, 
Hans Thomsens Vej 103, Vandel

Vi mødes på legepladsen kl. 14.00 hvor der holdes 
en åbningstale. Derefter tilbyder Hjerteforeningen 
blodtryksmåling, mens børnene indtager den nye 
legeplads. 
Kl. ca. 14.30 går vi ca. 3 km på den nye hjetesti (som 
er på ialt 7 km) sammen med en guide, som vil 
fortælle om de historiske spor vi møder på vejen. 
Efter gåturen vil der fortsat være mulighed for at 
få en snak med folk fra Hjerteforeningen. De deler 
brochurer ud og snakker om hjerteglad kost. 
   
Arrangør: Stigruppen i Vandel i samarbejde med 
Hjerteforeningens Vejle afdeling
Kontakt: Hanne Damgaard Hansen, tlf. 3022 5475 

7
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 kajak på fårup sø  find Vej ud i den forunderlige natur

13 14

Tid: 12.00-13.30 og 14.00-15.30
Mødested: Fårup Sø Camping,  
Fårupvej 58, 7300 Jelling

På Naturens Dag tilbyder Fårup Sø 
Camping og Brandbjerg Højskole en 
tur i havkajak på Fårup Sø. Havkajak-
ken er en skøn måde at finde vej ud i 
naturen. Det er nærmest uundgåeligt 
at blive betaget af og helt vild med na-
turen. Havkajakinstruktør og Outdoor-
lærer, Casper Borch, fra Brandbjerg 
Højskole instruerer og hjælper dig i 
gang.

Tilmelding til Casper nødvendig på: 
bh@brandbjerg.dk
Målgruppe: Alle der har lyst til at 
prøve en tur i havkajak (12+)
Pris: 50 dkr pr deltager. 
Kontakt: Casper Borch, 
Brandbjerg Højskole, 
bh@brandbjerg.dk

Tid: 12.00-aften 
(man kan droppe ind når det passer)
Mødested: Højskolens Park, 
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Der er mange veje ud i naturen og mange ting at 
lave derude. Kom og bliv inspireret, nyd dagen i 
det fri i masser af godt selskab og prøv kræfter 
med Grejsdalens vilde og smukke natur. 
Vi tænder bål i parken, leger i skoven, byder på 
smagsprøver, laver snobrød og pandekager, byg-
ger tømmerflåde med Runefolket, byder på snit-
teværksted, mostpresseri (husk egne æbler) samt 
sang og musik. Husk madkurven til i dagens, hvis 
ikke smagsprøverne stiller sulten. Om aftenen 
slutter vi af med en lækker friluftsmenu med hel-
stegt gris mm. Der kan købes drikkevarer, kaffe 
og kage mm. i ”traktorbaren” hele dagen.

Arrangør: Brandbjerg Højskole 
og Brandbjerg Højskoles Venner
Kontakt: Simon Lægsgaard, bh@brandbjerg.dk

8 9
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 kløVerstier indVies til løget by day  send en flaskepost ud i Verden ...

10 11

Tid: 11.00-16.00
Mødested: Kvartershuset, Løget Høj 2a

Fire nye Kløverstier indvies! Kom og vær med på én af de fire 
ruter: 2,5 km, 5 km, 7,5 km eller 14 km. De korte ruter kan du 
gå eller løbe. Den lange rute cykler vi på mountainbike. Blandt 
alle, der deltager, trækker vi lod om fine præmier. Kløverstier-
ne er et afmærket stikoncept med oplevelsespunkter. De udgår 
alle fra Kvartershuset, Løget Høj 2a, men de strækker sig vidt 
omkring i store dele af byen. De fire Kløverstier er blevet til i et 
samarbejde mellem Boligforeningen aaB og Vejle Kommune.
Løget by befinder sig midt imellem to naturperler; mindre end 
1 km. mod vest ligger den fredede Højen ådal og kun 500 meter 
mod øst Mølholm ådal. Få tænker over, at Løget ligger på en 
højderyg dannet under sidste istid, hvor de enorme ismas-
ser trak sig tilbage og efterlod stejle skrænter, dybe kløfter og 
bakker.
I Løget afholdes på dagen Løget By Day kl. 11-16. Dette er Lø-
gets byfest, og du har mulighed for at se, hvad Løget har at byde 
på. Se de ny-renoverede lejligheder, og hvilke aktiviteter og til-
bud Løget har. Til Løget By Day er der konkurrencer, stort lop-
pemarked, levende musik, aktiviteter for børn og meget mere.

Arrangør: Vejle Kommune og Boligforeningen AAB 
Kontakt: Tina Wagner, tsw@aabvejle.dk

Tid: 14.00-16.00 
Mødested: Ved parkeringspladsen øst for Albuen, 
Tirsbæk Strandvej 22 

Flaskeposten er en ting, som alle kan relatere til. Et 
minde om en tid, der ikke er mere. I dag når en sms 
eller en mail klodens fjerneste egne på få sekunder. 
Flaskeposten er et symbol for langsomheden. Den er 
uforudsigelig og upræcis, hvad bestemmer dens vej?
Lidt øst for albuen, i Vejle Fjord, ligger en kæmpe 
flaskepost, som inviterer til debat. Derude i det blå, 
med sol og vind i kinderne pejler vi os ind på, hvad 
den store flaskepost fortæller? Hvad står der i den? 
Kom og vær med. Og hvad har vi på hjerte? For jo da, 
selvfølgelig skal vi også sammen lave flaskepost med 
et tænksomt budskab til verden. Og hvis naturen vil 
netop den dag, sender vi den også af sted mod nye 
horisonter.
Kl. 16.00 bliver flaskeposten opsamlet af et stort træ-
skib og ”driver” videre rundt i vandkants Danmark.

Arrangør: Vejle Kommune, Natur & Friluftsliv  
og Kultur & Udvikling samt  
Kunstner Vibeke Nørgaard Rønsbo
Kontakt: Birgit Jørgensen, bjorg@vejle.dk
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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 forskellige klatre-
aktiviteter som f.eks. rebklatring, prusik-
klatring, 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
Arrangør: Vejle Kommune,  
Sundhedsafdelingen
Kontakt:Peter Vestergaard, 
tlf. 2913 1525, pvest@vejle.dk 
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 bier, honning og pandekager

12

Tid: 12.00-14.00
Mødested: Haraldskær ved avlsgården, 
Skibetvej 139, 7100 Vejle

Vejle- og omegns biavlerforening er for nyligt flyttet 
til Haraldskær med skolebigården. Her vil vi fortælle 
om biernes liv, hvordan vi laver honning – og ikke 
mindst hvor godt honning smager, og hvor mange 
ting, det kan bruges til.
Hvis vejret er til det kan vi kigge til bierne.
Får du lyst til at smage, vil vi servere pandekager 
med nyslynget honning.
 
Arrangør: Vejle- og Omegns Biavlerforening
Kontakt: Klaus Andersen, 
klausandersen@vejlebiavl.dk
Hjemmeside: www.vejlebiavl.dk
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 naturens dag Ved tirsbæk strand 

Tid: 10.00-15.00
Mødested: Tirsbæk Strand

Kom og oplev fjorden med alle dine sanser sammen 
med Rødkilde Gymnasium. Vi giver mulighed for en 
snorkeltur på stenrevet, viser et udpluk af tang og 
dyr i akvarier og bakker, laver krabbesuppe, et par 
tangretter og tømmer et par ruser.
Hvis du vil snorkle på revet så husk badetøj og hånd-
klæde, resten kan du låne af Rødkilde Gymnasium.

Arrangør: Rødkilde Gymnasium
Kontakt: Peter Majland, pm@roedkilde-gym.dk 
Hjemmeside: www.roedkilde-gym.dk

 

 

 fisk i sø og bæk ved kvak mølle

14 15

Tid: 10.30-14.00
Mødested: Kvakborg primitive  
overnatningsplads, Kvak Møllevej, 
7100 Vejle

Kom og se hvilke fisk der er i Kvak 
Møllesø og Kvak Møllebæk. 
Fiskegarnet røgtes kl. 11.00 og der 
elfiskes i bækken kl. 12.30. 

Kontakt: Vejle Kommune, vandmiljø
Hjemmeside: www.vejle.dk



 indVielse af shelters ved andkær vig  indVielse af sellerup enge

16 17

Tid: 11.00-13.00
Mødested: P-pladsen ved Skovly 121, 7100 Vejle.

Kom og vær med til at indvie de nye shelters 
ved andkær Vig. KFUM-spejderne fra Brejning 
kommer og giver tips og tricks til hvordan man 
sikrer at overnatningen i shelters bliver en suc-
ces. Hvad er det nødvendigt at medbringe og 
hvad gør i øvrigt at en overnatning i det fri bliver 
en succes?
Vi indvier de nye grills med pølser, laver snobrød 
og drikker saftevand.
 
Målgruppe: Børnefamilier (alle)
Arrangør: Vejle Kommune, Natur og Friluftsliv 
Kontakt: Asger Astrup Kristensen,  
tlf. 2119 2228, asakr@vejle.dk

Tid: 14.00-16.00
Mødested: Sellerup Vangvej, 7080 Børkop 
(Følg skiltene)

Kom og vær med til at indvie det 60 hektar store 
naturprojekt ved Sellerup Enge. 
Formand for Vejle kommunes natur og miljøud-
valg Søren Peschardt indvier området kl. 14. 
Herefter er der en times gåtur i området hvor 
Bo Levesen fra Vejle Kommune fortæller om den 
fine natur i området.  
Turen afsluttes med kaffe, kage, øl og vand.  

Arrangør: Lodsejerudvalget Sellerup Enges 
græsningslaug og Vejle Kommune,  
Natur & Friluftsliv
Kontakt: Jens Jørgen Erichsen, 2330 8508

2120
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find Vej i jernaldermiljøet
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 kom på moderne skattejagt 

18

Tid: 12.00-15.00
Mødested: Spejderpladsen ved Hærvejscenteret, 
Hærvejen 218, Kollemorten 7323 Give.

Oplev naturen ved hjælp af geocaching, en uden-
dørs skattejagt, hvor deltagerne benytter sig af 
en GPS til at søge efter beholdere med en lille 
skat. Geocaching er en god mulighed for at op-
leve naturen på en ny og anderledes måde.
På spejderpladsen kan du øve dig på en lille rute 
med forskellige cache. Herefter er der mulighed 
for en længere rute med forskellige cacher. Der 
er en rute på 3-4 km (klapvogns-venlig) og en på 
5-8 km. På spejderpladsen er der bålhygge med 
de lokale spejdere.
Husk praktisk tøj og gerne en opladet mobilte-
lefon (smartphone). Vi har GPS’er til udlån, men 
måske ikke nok til alle.

Arrangører: Vonge-Kollemorten Spejderne 
og Lokalrådet Hatten.
Kontakt: Torben Spejlborg, tlf. 2491 6789, 
hattehuset@hotmail.com

Tid: 10.00-14.00
Mødested: Vingsted Historiske 
Værksted, Jernaldermiljøet. 
Følg skiltene fra landevejen 
gennem Vingsted

Find vej i Jernaldermiljøet og få 
nogle spændende naturoplevelser. 
Her vil være:
•  kl. 10.00-ca.11.00 

 Vandretur med fortælling og  
fodring af husdyrene 

• Opgaveløb i skoven og landsbyen
•  Krigerorienteringsløb rundt om 

Jernaldermiljøet og Vingsted sø
• Bålaktiviteter ved jernalderhusene

Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da alle 
aktiviteter foregår udendørs. 
Arrangør: 
Vingsted Historiske Værksted
Kontakt: Jan Ipsen, tlf. 4016 7063, 
jagip@vejle.dk
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 nye Veje ud i naturen ved v.s.F  naturens dag hos "onkel & tante"
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Tid: 10.00-16.00
Mødested: Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 
7100 Vejle

Der vil være åbent klubhus med mange forskellige 
aktiviteter omkring lystfiskeriet i Vejle Å.
Bl.a. frit fiskeri, guidning i fiskeri, skælprøve aflæs-
ning, junior aktiviteter, foredrag, grill og røgning af 
fisk samt bål og snobrød.
Se mere om dagens program på 
http://www.vsf-vejle.dk/Forside-1.htm 
fra medio august.

Arrangør: Vejle Sportsfiskerforening
Kontakt: Henrik Skøtt, VSF Arrangementsudvalget, 
tlf. 6045 5415, skott@vsf-vejle.dk

Tid: 10.00-14.00
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 kaninerne, eller se på høn-
sene og ænder. Du kan hjælpe med at finde mad til dyrene, og 
måske holde en stålorm? Kl. 11.00 slagter vi en kanin, der bliver 
tilberedt over bålet til smagsprøve på kaninkød. Der vil være kaffe til 
mor og far.

Målgruppe: Alle
Arrangør: Daginstitutionen Onkel og Tante
Kontakt: Onkel Mogens, tlf. 2845 2233, bechrugsted@mail.dk
Hjemmeside: www.onkelogtante-rugsted.dk
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 adVenturerace, 6-timers løb
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Tid: kl. 10.00-16.00
Mødested: Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle

Challenge eller Masterdistance
Kom med på helt nye veje i naturen, når Vejle Idrætshøjskole 
igen i år byder på adventurerace. Man opstiller i trepersoners 
hold. 
Det er muligt at opstille i:
● Challenge 40-50 km, for begyndere eller let øvede
●  Master 55-65 km, for dig der vil udfordres ekstra.
Her vil være løb, orientering, kano, samarbejdsøvelser, 
rebaktiviteter, klatring samt vandaktiviteter, cykling/MTB 
(Mountainbike bør anvendes på master) og kajak (kun master). 
Pris: 150 kr pr. hold, betales på løbsdagen til løbarrangørerne.

Arrangør: Vejle Idrætshøjskole
Mere info og tilmelding: senest d. 5. sep. 2014 
Kontakt: Thea Storm Henriksen, theastorm@hotmail.com                
Læs mere på: www.vih.dk   

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

17.-20. septemberMENU 4. OKtOber 19. OKtOber

soMMER piCNiC
Gratis sommerpicnic for hele familien i historiske omgivelser i Jelling

24. AUGUST
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find vej ud i 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, 7681 2484


