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Søndag den 13. september 2015 sættes der igen fokus på naturen i Vejle kommune. 
I år er temaet ”Naturen hvor du bor”. Det kan omfatte alt fra din egen baghave, planterne i vejgrøf-
ten og naturlegepladsen til skoven, søen, stranden eller vandløbet. Naturen er alle vegne, så grib 
fat i familie og venner og kom ud og brug den.
Vejle kommune vil være kendt for sin enestående natur og kendt som den kommune, der har de 
bedste tilbud af friluftsaktiviteter. Det afspejler sig også i de mange frivillige organisationer, som 
sammen med kommunen hvert år stiller op med arrangementer på Naturens Dag. Se brochuren 
igennem og bliv fristet til at deltage i en eller flere af de mange oplevelser, dagen byder på.
På de følgende sider kan du læse mere om vores hidtil største  
udvalg af arrangementer siden starten i 2010.  
Tak til jer der bidrager. 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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 TRÆKLATRING OG ANDRE AKTIVITETER

DENNE LILLE BROCHURE ER LAYOUTET HOS

1

Tid: 10.00-15.00
Mødested: Brejning havn
På Naturens Dag tilbyder Skansebakken, 
PostensVej og Vends Natur og Motorik Skole 
forskellige friluftsrelaterede aktiviteter. 
Prøv for eksempel træklatring, klap en fisk 
eller træk i waders og kys en krabbe.  
Vi laver også mad på bål og meget mere
Alle kan deltage i aktiviteterne som er tilpas-
set, så også handicappede kan være med.
Arrangør: Skansebakken, 
Postensvej bo- og læringstilbud, 
Vends natur- og motorik skole.
Kontakt: Heidi: hbrod@vejle.dk, 
tlf: 2618 8557

 

sjov og læring 
for hele familien 
Rejs med ind i en verden af indtryk, oplevelser og viden om  
natur, miljø, klima og energi. Økolariet tilbyder udstillinger  
og aktiviteter for alle aldre, du sjov nok bliver klog af. 

GRATIS 
ENTRÉ

ÅBNINGSTIDER:
Alle dage kl. 10-16 okolariet.dk  ·  shop.okolariet.dk  ·   

Dæmningen 11 · 7100 Vejle · Tlf. +45 7681 2060 · okolariet@vejle.dk 

               science center i vejle                                        
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 NATUREN, HVOR DU BOR - EN PILGRIMSVANDRING NATURENS SPISEKAMMER - LIGE OM HJØRNET

2 3

Tid: 10.00-12.00
Mødested: I byhaverne, Spinderigade 11, 7100 Vejle
Selv om man bor i byen, behøver naturen ikke være 
noget, man skal nøjes med at kikke på. Rigtig mange 
ting er både sunde og velsmagende tilskud til kosten. 
Det gælder bare om at have øjne og ører åbne. 
På naturens dag samler vi urter og planter i nær-
området. Sammen tilbereder vi dem over bål under 
kyndig vejledning af folk med forstand på både kok-
kekunst og naturens vilde planter. Vi fokuserer på 
ting, du kan finde lige rundt om hjørnet, og som ikke 
på nogen måde kan forveksles med noget giftigt. 
Vi lærer, hvad planterne kan bruges til, og hvad du 
skal holde øje med.
Naturen er fyldt med gode ting, og vi vil gerne give 
flere mulighed for at nyde den med alle sanser  
inklusiv smagssansen.
Arrangør: Dyrk Vejle
Kontakt: Charlotte Virkelyst Jensen, 
tlf. 3027 7762

Tid: 13.00
Mødested: Vester Kirkes parkeringsplads, Vester Møllevej 4, 7323 Give
Odderbæk Vandløbslaug og Thyregod-Vester Menighedsråd arrangerer i 
samarbejde en kombineret pilgrims- og naturvandring på ca. 6 km. fra  
Helligkilderne i Horsbjerg Plantage til Vester Kirke.
Turen går gennem skov, mark og hede, hvor vi passerer mange spor fra 
svundne tiders møjsommelige bestræbelser på at skaffe sig udkomme, 
og vi vil kunne se resultatet af naturens samspil med og magt over kul-
turen og mennesket. Dette kan nok give anledning til eftertænksomhed 
og taknemmelighed over vore livsvilkår. Undervejs vil vi også se på årsti-
dens frugter i naturen. Der arrangeres kørsel fra Vester Kirke til Hellig-
kilderne, hvorfra vi går tilbage. Turen afsluttes med en kop stå-kaffe ved 
Vester Kirke. Herefter kan man deltage i en koncert i kirken  
kl. 16.15 med violin-duoen Gitana & Kajetan. Deltagelse i vandretur og til 
koncert er gratis.
Målgruppe: Alle
Arrangør: Oddebæk Vandløbslaug og Thyregod-Vester Menighedsråd
Turledere: Anne Dolmer, sognepræst i Brande og 
Troels Larsen, naturvejleder m.m., Vesterlund.
Kontakt: Dan Rasmussen, center@psyk-raadgivning.dk, tlf. 7670 3000
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 GADBJERG GROR - SKATTEJAGT  PÅ SKATTEJAGT I NATUREN
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Tid: 10.00-13.00
Mødested: Sognehuset, Buen 17, 7321 Gadbjerg
En kombineret skattejagt og vandretur for alle 
aldre. Vi vandrer ad vores ny Damhavesti mod 
Sejershøj. En hyggetur for alle i alle aldre, kom-
bineret med Gadbjerg-versionen af geocaching.
Medbring evt. mobiltelefon for at deltage i 
koordinat-skattejagt.
Turen sluttes af i bålhytten i Gadbjerg Skov med 
pølser på grillen/sandwich, øl, vand og kaffe. 
Arrangør: Gadbjerg lokalråd
Kontakt: Lis Christensen, 
lisgadbjerg@hotmail.com, tlf. 2963 4585

Tid: 14.00-16.00
Mødested: For enden af Stenbukken, 
7100 Vejle, en sidevej til Mælkevejen.
KFUM-spejderne Dalfolket og stifinder-
gruppen i Hover har sammen planlagt 
en skattejagt i dette meget udfordrende 
naturområde, hvor du både skal springe 
over kilder og klatre med tov op af stejle 
skrænter for at nå i mål. Med den rette 
beklædning kan alle uanset alder klare 
udfordringerne, og efter strabadserne 
samles vi om præmier og fælles hygge. 
Det er muligt at købe kaffe og kage hos 
AKT 69, der også er med i arrangementet. 
Arrangør: KFUM- spejderne Dalfolket og  
Stifindergruppen i Hover og AKT 69
Kontakt: Britta Edelberg, tlf.  2629 3865 
og Martin Grum Nymand, mg@tunet.dk
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 JERNALDEROLYMPIADE I VINGSTED

7

 KLÄTTERWEG I SØNDERSKOVEN I VEJLE

Tid: 11.00-15.00
Mødested: Skovlegepladsen  
i Sønderskoven, Vejle
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,  
pvest@vejle.dk, tlf. 2913 1525 
 

6

Tid: 10.00-15.00
Mødested: Jernaldermiljøet, Vingsted Historiske Værksted.
Følg skiltene til Jernaldermiljøet fra landevejen gennem Vingsted.
Alle interesserede er velkomne – og der er udfordringer for alle aldersgrupper.
Naturens Dag fejrer vi i år med afholdelse af en jernalderolympiade.
Her vil vi gerne udfordre børn, unge og voksne i gamle lege, forskellige kamp-
discipliner, bueskydning, krigerorienteringsløb, skovforhindringsløb mm.
Kl. 10.00 samles vi til velkomst og introduktion på høvdingens gård.
Herefter vil der være mulighed for at prøve og øve sig på de forskellige  
discipliner.
Kl. 14.00 samles vi til konkurrencer i nogle af disciplinerne og kåring af årets 
jernalderolympiske mestre.
Tag fornuftigt tøj og fodtøj på, da alle aktiviteter foregår udendørs.
Pris: 60 kr. for voksne, 30 kr. for børn. Ingen tilmelding. 
Arrangør: VejleMuseerne 
Kontakt: Jan Lauritsen, jabla@vejle.dk, tlf. 5173 1295
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 KLAP EN KO I VEJLE  KLAP EN KO I EGTVED

8a

Tid: 14.00-15.00
Mødested: Parkeringspladsen v.  
skoleskoven (indkørsel fra Sønder-
dalen, vest for E45) , 7100 Vejle
Søndermarkens kogræsserforening 
byder velkommen i den indhegning, 
hvor de har  kreaturer i gang med na-
turpleje i samarbejde med dyreholder 
Erling Fisher Madsen. 
Tag lidt gulerødder med i lommen og 
kom tæt på de rolige dyr. Samtidig 
kan I høre om, hvor både overkom-
meligt og dejligt det er at være med 
i foreningen. Her gør man en indsats 
for naturen, og får samtidig mulighed 
for at få fryseren fyldt med velsma-
gende oksekød fra dyr, der har haft 
et godt liv. 
Arrangør: Søndermarkens 
Kogræsserforening
Kontakt: Anders Christensen,  
tlf. 2066 9764

Tid: 13.00-14.00
Mødested: Græsningsarealet ligger på  
sydsiden af Vejle Å umiddelbart vest for 
ejendommen Ravningvej 17. Man kan 
parkere på Ravningvej og derefter gå ind 
ad en lille markvej mellem ejendommene 
Ravningvej 17 og Ravningvej 15. 
Egtved Kogræsserlaug driver også natur-
pleje. Her ejer lauget selv sine dyr og lejer 
det areal, som dyrene græsser på. Det er en 
forening, hvor man for alvor får mulighed for 
at arbejde med dyrene, fordi lauget har hele 
ansvaret. Det er mere krævende, men giver 
til gengæld masser af oplevelser og erfaring 
med både dyrene, effekten af naturplejen og 
det at drive noget i fællesskab. Kom og op-
lev dyrene og hør om livet i Egtved Kogræs-
serlaug. Måske får du selv lyst til at blive 
medlem! Vores anguskvier elsker kartofler.
Arrangør: Egtved Kogræsserlaug
Kontakt: Marian Würtz Jensen,  
tlf. 4160 3263

8b
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 FLOT VANDRETUR VED BREDSTEN  BIER, HONNING OG PANDEKAGER
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Tid: 9.30
Mødested: Sølundvej, 7323 Give  
- ca. 500 m. fra Bredsten Landevej.  
Der vil være parkering langs Sølundvej
Vi går en tur i den gamle ”Ringive kommuneplantage”, 
som nu er privat ejet.
Vi går en tur gennem skoven og kommer ind til en tem-
perær sø, som formodentlig er tørlagt på dagen.
I området omkring søen findes flere sjældne planter 
bl.a. bruskbæger. Turen er på knap 5 km.
Naturvejleder Steen Hedrup vil ved søen fortælle om 
dyr og planter i området.
Arrangementet er gratis. Man bedes selv medbringe 
drikkevarer og andet til turen.
Arrangør: Grønbjerg-Langelund Lokalråd  
v. Stitrampegruppen
Kontakt: Irene Hundebøl, hundebol@mvb.net
Hjemmeside: www.glinfo.dk

Tid: 12.00-14.00
Mødested: Haraldskær ved avlsgården, 
Skibetvej 139, 7100 Vejle
Vejle- og Omegnsbiavlerforening har 
skolebigård på Haraldskær. Her holder vi 
åbent hus og vil fortælle om biernes liv, 
hvordan vi laver honning - og ikke mindst 
skal vi opleve, hvor godt honning smager, 
og hvor mange forskellige ting, det kan 
bruges til. 
Hvis vejret er til det, kan vi kigge til bierne.
Får du lyst til at smage, serverer vi pande-
kager med nyslynget honning.
Arrangør: 
Vejle- og Omegnsbiavlerforening
Kontakt: Rie Pedersen, 
anna.marie.pedersen@vejlebiavl.dk
Hjemmeside: www.vejlebiavl.dk



16 17

 FIND VEJ UD I DEN FORUNDERLIGE NATUR PÅ MADJAGT I RØDMOSE GARTNERIS SPISEKAMMER

11 12

Tid: 14.00-16.00
Mødested: Rødmosevej 133, 6052 Viuf
Gartneriet Rødmose har andet på markerne og i drivhuset 
end gulerødder og agurker. Her trives også bl.a. glaskål, 
tomatillo, fennikel, forskellige krydderurter, foruden høns, 
kreaturer og mennesker. Og ind i mellem det hele giver 
gartneriet samtidig masser af plads til den danske natur. 
Vi skal på skattejagt og lære alle de spændende dyr, grønt-
sager og urter i mark og hegn at kende, og bagefter laver 
vi mad over bål, af det vi har fundet. Naturvejleder Steen 
Hedrup og gartner Endrik Maath vil guide deltagerne i  
processen og øse af deres viden om alt, hvad vi finder. 
Tag selv tallerkener og bestik med.
Pris pr. voksen med børn: 50 kr. 
Tilmelding er ikke nødvendig
Arrangør: Rødmoses Venner 
Kontakt: Jytte Grøndahl, tlf. 2275 5163

Tid: 12.00-aften (Drop ind når det passer)
Mødested: Højskolens Park, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling
Natur- og friluftsoplevelser, markedsstemning og familie-
hygge i Grejsdalens vilde og smukke natur. Nyd dagen i park 
og skov i masser af godt selskab og bliv inspireret af udeli-
vets mange muligheder for børn og voksne.
Vi laver mad over bål, har boder, naturvandring, smagsprø-
ver, leger, spiller bold, bygger tømmerflåde, laver snitte-
værksted, studerer padder og insekter, skyder til måls, laver 
træklatring, dissekerer høns og fisk, løber orienteringsløb, 
har familie-OL, presser æblemost, synger og meget mere. 
Vi slutter af med en lækker friluftsmenu, som kræver til-
melding.
Arrangør: Brandbjerg Højskole og  
Brandbjerg Højskoles Venner
Kontakt: Simon Lægsgaard,   
bh@brandbjerg.dk, tlf. 6134 4916
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 NATURENS DAG HOS ”ONKEL OG TANTE”  KAJAK PÅ FÅRUP SØ

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. 
Havkajakken er en skøn måde at 
finde vej ud i naturen. Det er nær-
mest uundgåeligt at blive betaget af 
og helt vild med naturen. Under-
visere fra Brandbjerg Højskole 
instruerer og hjælper dig i gang.
Kl.12.00: introduktion og tilvænning 
til havkajak med kort rotur
Kl.14.00: leg og balanceøvelser i 
havkajak
Tilmelding til Brandbjerg Højskole 
på: bh@brandbjerg.dk
Målgruppe: Alle der har lyst til at 
prøve en tur i havkajak (12+)
Pris: 50 kr. pr. deltager.
Kontakt: Casper Borch, tlf. 5192 0567

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 hønsene. 
Du kan hjælpe med at finde mad til dyrene og måske holde en 
stålorm? Du kan også klappe de små geder og kaninerne, eller 
se på hønsene. Du kan hjælpe med at finde mad til dyrene, og 
måske holde en stålorm?
Kl. 11.00 og 13.00 slagter vi en kanin, som derefter steges over 
bålet til smagsprøve på kaninkød. Der vil være kaffe til mor og far.
Målgruppe: Alle
Arrangør: Daginstitutionen Onkel og Tante
Kontakt: bechrugsted@mail.dk, tlf. 2845 2233,  
Hjemmeside: www.onkelogtante.dk



 FISKEOPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN  BØRNEHAVEN SOLSIKKEN PLANTER TRÆER
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Tid: 10.00-15.00
Mødested: Vejle Sportsfiskerforening, 
Buldalen 13, 7100 Vejle 
Vi arrangerer en dag for hele familien. Der 
vil være aktiviteter for store og små. Blandt 
andet vil vi tænde bål og lave snobrød, 
Vore juniorer griller pølser, som de sælger, 
så de kan samle penge ind til en tur til Norge.
Der vil være mulighed for at prøve at binde 
sin egen flue med hjælp fra dygtige fluebin-
dere. Vi kigger på insekterne i åen, og der vil 
være demonstration af brug af røgeovn med 
mere.
Fluer.dk, byens grejforretning, stiller op med 
gode tilbud, tips og tricks.
Vi arbejder på flere tiltag, som vil gøre det 
ekstra sjovt for hele familien at komme forbi 
VSF på Naturens dag.
Det fulde program vil blive lagt op på Vejle 
Sportsfiskerforenings hjemmeside:  
vsf-vejle.dk midt i august måned.
Arrangør: Arrangementsudvalget under 
Vejle Sportsfiskerforening
Kontakt: Erik Nielsen, Arrangementsud-
valgs formand, VSF-Vejle, erik@vsf-vejle.dk

Tid: 10.00-11.30
Mødested: P-pladsen ved Løget Center, 
tæt på børnehaven Solsikken, Bygden 1
Vi mødes kl.10.00 på P-pladsen ved Løget 
Center, hvorfra vi går børnenes rute forbi 
køerne og over til bakken, hvor der er 
gjort klar til plantning af 12 frugttræer.
Når træerne er plantet, byder børnehaven 
på kaffe, boller og frugt. Medbring gerne 
en madkurv, hvis I har lyst til at blive lidt.
Arrangører: Børnehaven Solsikken og 
Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune
Kontakt: Ann Raahauge Nielsen, 
anrni@vejle.dk og Lars-Bo Christensen, 
larlc@vejle.dk
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 PÅ TUR I PLANTEFARVENS VERDEN  GENÅBNING AF SKOVHYTTEN FISKERHUSET
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Tid: 14.00-16.00
Mødested: P-pladsen langs Helligkildevej 
foran Dyrehaven i Nørreskoven
Vi mødes kl.14.00 på P-pladsen foran Dyreha-
ven. Herfra vil vi gå gennem Dyrehaven, hvor 
skovens folk fortæller om Dyrehaven og dens 
drift. Vi ender ved skovhytten Fiskerhuset, 
som vil blive indviet med en hyggestund, hvor 
der bliver lejlighed til at høre om huset samt 
bage snobrød over bål og slukke tørsten.
Fiskerhuset er en gammel bolig, som efter 
problemer med oversvømmelse og et utæt 
tag har måttet gennemgå en gennemgribende 
renovering. Miljøprojektet under kommunens 
beskæftigelsesprojekter har stået for det me-
ste, og huset fremstår på dagen sundt, så det 
atter kan benyttes som skovhytte af kommu-
nens institutioner mv.  
Arrangører: Miljøprojektet og 
Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune
Kontakt: Lars-Bo Christensen, larlc@vejle.dk

Tid: 10.00-16.00
Mødested: Randbøldal Museum, Dalekildevej 1, 7183 Randbøl
Vi går en tur langs Vejle å, hvor vi samler planter: brændenæl-
der, skvalderkål, kamille, rejnfan, vild kørvel, kruset skræppe 
og mange andre. Tilbage på museet sættes planter og garn i 
den store gryde over ilden. Efter nogle timer er farverne trængt 
ind i uldgarnet. 
Man kan aldrig være helt sikker på hvilke farvenuancer det 
bliver, da planternes voksested, vandets indhold af klor eller 
okker, eller hvornår på året planten er høstet, har indflydelse 
på det færdige resultat.
Mens vi venter: Gå på opdagelse i museets væve og papirværk-
sted, væv et bånd på båndvæven med tørrede planter, lav dit 
eget håndstøbte papir, bag pandekager med brændenælder 
over bål. Både børn og voksne kan være med. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
Gratis adgang til museet, men man betaler for materialer i væv 
og papir
Arrangør: Vævelauget Randbøldal
Kontakt: Væver Mona Sørensen, runeager@stofanet.dk,  
tlf. 6030 2568 efter 14.00  
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 VANDRETUR – GRØN GUDSTJENESTE  HAVETS VERDEN PÅ KAJAKØEN
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Tid: 7.30, 9.30, 11.30
Mødested: Grejs gl. Brugs
Vi vandrer ad veje og stier mod Grejsdal 
kirke under kyndig vejledning af biolog og 
naturvejleder Westy Esbensen.
Turen går op og ned ad Grejsdals bakker. Vi 
hører om deres dannelse, flora og fauna og 
taler om vi menneskers dannelse af natur- 
og kulturlandet Danmark samt  
klimaets betydning for livet i Grejsdalen.
Kl. 9.30 er vi ved Grejsdal kirke, hvor den 
fortjente kop kaffe venter os. Man kan 
slutte turen her eller tage med til gudstje-
nesten i kirken kl. 10.30. Gudstjenestens 
tema er Guds vidunderlige natur og vi 
mennesker.
Der arrangeres transport til bilerne fra 
Grejsdal kirke til Grejs efter gudstjenesten.
Arrangør: Hover menighedsråd og 
sognepræst Søren Due
Kontakt: Sognepræst Søren Due, 
sd@km.dk, tlf. 3034 7703

Tid: 10.00-15.00
Mødested: Kajakøen ved Bølgen
Kom og oplev fjorden med alle dine sanser sammen 
med Rødkilde Gymnasium. Vi har rørebassiner og 
akvarier klar med et udpluk af tang og dyr, så du kan 
udforske den spændende verden under overfladen 
med både øjne og hænder. 
Elever på den nye marinbiologiske studieretning står 
klar til at give dig ny viden og finurlige historier om 
fjordens dyr og planter og fortælle dig, hvordan du på 
egen hånd kan udforske fjordens hemmeligheder.
Er du modig nok til at holde en krabbe eller dissekere 
en blåmusling og måske endda lave krabbe- eller 
blåmuslingsuppe? Eller er du mere typen, der spiser 
hvidløgsstegte strandsnegle med sprøde tangchips? 
Kom forbi på kajakøen og find ud af det! Vi glæder 
os til en hav-hyggelig dag sammen med dig, hvor du 
både kan føle, smage, lytte og dufte til havets hem-
meligheder.
Arrangør: Rødkilde Gymnasium
Kontakt: Peter Majland, pm@roedkilde-gym.dk
Hjemmeside: www.roedkilde-gym.dk 
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 VANDRETUR I GREJS  OPLEV BØRKOPS NATUR
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Tid: 9.00-10.30
Mødested: Ved parkeringspladsen ved den Gl. Brugs. 
Vi går i samlet flok ad Vestermarksvej ud til starten af 
Gl. Kirkesti. Her får deltagerne en kort introduktion til 
stien og dens historie, både den gamle og den nye.  
Herefter går vi ruten igennem til Grejsbjergvej og fort-
sætter af forlængelsen af kirkestien, der blev indviet 
sidste år.
Vi ender således ved Grejs Kirke, hvor sognepræst Anne 
Mette Ramsgaard Johansen vil tage imod. 
I kirken vil der blive afholdt høstgudstjeneste for alle  
fremmødte, og bagefter vil der være høstmarked.
Arrangør: Grejs Stigruppe og Grejs kirke/Menighedsråd
Kontakt: Arne Poulstrup, tlf. 3023 7117

Tid: 10.00-12.00
Mødested: I gården ved Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 2, 7080 Børkop.
I vores hverdag fremhæver vi ofte den smukke natur, der præger vort område.  
Det gælder både de velholdte haver, de mange stier og parker og naturen i det åbne 
land. Men får du de små detaljer med og får sat navne på blomster, planter og insekter? 
Det kan du få ved at deltage i dagens tur gennem Børkops natur. Guide er naturvej-
leder Bo Levesen fra Børkop. Bo er en rigtig god fortæller og vil undervejs fremhæve 
naturens specialiteter, så deltagende børn og voksne vil se på naturen i Børkop med 
nye briller. 
Turen starter ved Børkop Vandmølle og går gennem stier og enge rundt i den sydøstlige 
del af Børkop. Efter turen er der mulighed for at købe frokost på Børkop Vandmølle.
Målgruppe: Børn og voksne i alle aldre. Arrangør: Børkop Lokalråd. 
Tilmelding: Andreas Kærgård på tlf. 61281602 eller via beank51@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/borkoplokalraad
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 TRAVETUR UDEN HASTVÆRK  ÅBNING AF INDHEGNET HUNDELEGEPLADS
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Tid: 13.00-15.30
Mødested: Vingsted Mølle, 
Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Vægten bliver lagt på den natur, vi møder undervejs, 
fugle, dyr, planter, svampe -  og der vil være god tid, 
da turen kun er ca. 3. km. Vi får set Vejle Å under 
vandet, genslyngningen af åen, skov, overdrev, og 
sø. Vi kommer også forbi steder af kulturhistorisk 
og historisk interesse som Vingsted Mølle, Vingsted 
Station, Jernalderbyen og "offersøen" Vingsted Sø.
Der er gode faciliteter til at nyde medbragt kaffe/te 
mm. som  afslutning på gåturen.
Arrangør: Naturhistorisk Forening for Vejle
Kontakt: Lars Kromann-Larsen, tlf. 4041 1696

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 fra vi sammen går via legestien 
til det gamle rensningsanlæg, som nu er indrettet til hundeskov.
Efter åbningen går vi ca. 3 km på hjertestien (som er på i alt 7 km). På 
turen gør vi stop ved Egnsmuseet, hvor Svend Aage Hansen vil fortælle 
os om nogle af de steen, som står i museumshaven. Bl.a. Randbøl Sogns 
dåbsattest samt de hundredevis af Clausen sten, som blev produceret 
på Rygbjergvej til bl.a. befæstning og køreunderlag, under tyskernes 
besættelse af Danmark. 
Arrangør: Stigruppen i Vandel i samarbejde med 
Randbøl Sogns museumsforening
Kontakt: Hanne Damgaard Hansen, tlf. 3022 5474
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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

 GENINDVIELSE AF NATURLEGEPLADS
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Tid: 12.00-13.30
Mødested: Spiseområdet i "Sønder Town" ved 
Sønderskovens Naturlegeplads
Kom og vær med til at genindvie Sønderskovens 
Naturlegeplads. Legepladsen er blevet renoveret 
hele foråret og noget af sommeren af Miljøprojek-
tet, og nu som ”prikken over i’et” kan man finde 
spændende dyrespor på nogle af redskaberne.
Vejle Kommune sørger for, at der er pølser og brød 
på grillen og saftevand til at slukke tørsten med.
Målgruppe: Børnefamilier (alle)
Arrangør: Miljøprojektet og Natur & Friluftsliv, 
Vejle Kommune
Kontakt: Line Laursen, lnlau@vejle.dk, 
tlf.: 2367 8357 
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Naturen hvor du bor – 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 & Miljø, Natur & Friluftsliv

 Har du gode ideer, ris eller ros, er du altid velkommen til at kontakte Natur & Friluftsliv,  
koordinator for Naturens dag: Line Laursen, lnlau@vejle.dk, tlf. 7681 2484


