Naturture – På opdagelse i naturen med Billund Kommune
I samarbejde med en række dygtige naturvejledere vil Billund Kommune gerne vise jer og jeres børn nogle af de mange naturperler, som
Billund Kommune rummer. Derfor afholder vi i løbet af 2018 en række ture, hvor naturvejlederne fortæller og viser naturen frem.

Maj

Juni

Juli

Engene ved Karensminde
Torsdag den 3. maj 2018 Kl. 19.00-21.00
Tag med på en aftenvandring med naturvejlederen fra
museumsgården Karensminde. Vi går i roligt tempo ud i
engene ved Grindsted Å, hvor der vil blive fortalt om de
vilde planter i engene, høhøsten og om afgræsningens
betydning. Vi får også demonstreret den geniale
engvanding. Derudover fortæller naturvejlederen også om
afgrøder og om de forkætrede ukrudtsplanter.
Mødested: Museumsgården Karensminde, Morsbølvej 102,
7200 Grindsted.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364 0265,
e-mail: peer.natur@gmail.com
Arrangør: Billund Kommune.

Find Krible Krable dyr i Billund Anlæg
Søndag d. 3. juni 2018, kl. 14.00-16.00
Tag med på jagt efter krible krable dyr i Billund Anlæg. De
gemmer sig i græsset, i lyngen eller i skovbunden og med
lidt øvelse og det rigtige udstyr, skal vi nok finde dem. Tag
med naturvejlederen på opdagelsestur med insekt-suger,
net og lup-glas for at finde de spændende smådyr. Vi skal
kigge nærmere på de smådyr, vi finder og se på, hvordan
de lever deres liv. Turen er tilrettelagt for familier med børn
på 4-10 år, men alle andre er også velkomne til at deltage.
Mødested: P-plads ved Lærkevej 21b, 7190 Billund.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.:
21782103, e-mail: finli@vejle.dk
Arrangør: Billund Kommune.

Naturfortællinger ved Rækkebjerge
Onsdag den 4. juli 2018 kl. 19.00-22.00
Tag med på en aftenvandring på Rækkebjerge nord for
Billund. Oplev sammen med naturvejlederen den
særpræget og fredet bakkekam Rækkebjerge midt i
Simmelmose. Hør om Rækkebjerges dannelse både den
geologiske og mytologiske forklaring, og om planter og
tørvegravninger i Simmelmose. Vi går ca. 4 km. Turen er
egnet for børn og voksne.
Mødested: P-pladsen på Sønder Egsgårdsvej, nordvest
for Billund.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364 0265,
e-mail: peer.natur@gmail.com
Arrangør: Billund Kommune.

Havevandring med fokus på havens insekter og
biodiversitet
Tirsdag den 15. maj 2018 Kl. 18.30-20.30
Hejnsvig-Vorbasse-Grindsted havekreds har i samarbejde
med Billund Kommunes naturvejledere arrangeret denne
aften. Naturvejlederne vil på en rundtur i Ina Sørensens
have fortælle om, hvordan vi skaber gode forhold for vilde
dyr og planter i haven, samt hvad vi kan gøre for at lokke
ønskede insekter til vores haver. Derudover vises
eksempler på insekthoteller, som vi kan bygge til de
ønskede insekter. Det er muligt at købe kaffe/te og kage.
Tilmeldningsfrist: senest den 1. maj til Ina Sørensen på
mail: inasoerensen63@gmail.com eller tlf. 21532971
Mødested: Ina Sørensens have, Refshøjvej 26, 7200
Grindsted.
Turleder: Billund Kommune, tlf.: 7972 7162, e-mail:
TMS@billund.dk
Arrangør: Billund Kommune og Hejnsvig-VorbasseGrindsted havekreds.

Find liv i søen i Jægerlund Plantage
Søndag d. 24. juni 2018, kl. 10.00-12.00
Tag med naturvejlederen på jagt efter smådyr i søen ved
Jægerlund Plantage. Efter en kort rundtur i Jægerlund
Plantage, hvor vi kigger på dyre- og plantelivet i skoven, vil
vi slå os ned ved søen. Her skal vi undersøge livet i søen
med det udstyr, som naturvejlederen har medbragt. Turen
er tilrettelagt for børn ifølge med en voksen, men alle
andre er også velkomne til at deltage. Når vi skal
undersøge søen, er det en rigtig god idé at have
gummistøvler på.
Mødested: P-areal på hjørnet af Drivvejen og Bækkevej,
6623 Vorbasse.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.:
21782103, e-mail: finli@vejle.dk
Arrangør: Billund Kommune.

Sjældne smådyr i Grene Sande
Søndag d. 8. juli 2018, kl. 13.00-15.00
Heden og hedemoserne ved Grene Sande er et unik
naturområde, hvor der blandt andet lever en del insekter
og smådyr, som er ret sjældne i Danmark. Tag familien
med på smådyr-safari sammen med naturvejlederen, hvor
vi skal ud og finde nogle af de sjældne smådyr. Hvis vi har
heldet med os, kan vi fange nogle af de specielle
dagsommerfugle i hedemosen og få et nærmere kig på
dem – inden de selvfølgelig bliver sluppet fri igen. Meget
af turen kommer til at foregå uden for stierne og til dels
også i fugtigt terræn, så husk praktisk fodtøj.
Mødested: P-pladsen på Billundvej, øst for Gyttegård Golf
Klub.
Turleder: Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet; tlf.:
21782103, e-mail: finli@vejle.dk
Arrangør: Billund Kommune.
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August

September

Oktober

”Håbet tur-retur”- eftermiddagstur i Frederikshåb Plantage
Lørdag den 11. august 2018, kl. 13.00-16.00
Tag med på en eftermiddagsvandring i Frederikshåb
Plantage. Sammen med naturvejlederen går vi på opdagelse
i den smukke og anderledes plantage. Oplev den storslåede
natur, og hør om de spændende og mystiske fortællinger,
som plantagen er kendt for. På vores rundtur vil vi kigge
nærmere på plantagens planter og de smådyr, som vi finder
på vores vej. Turen er egnet for børn og voksne. Vi går 4 km.
Mødested: P-pladsen ved Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364 0265,
e-mail: peer.natur@gmail.com Arrangør: Billund Kommune.

Snapsetur på Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage
Lørdag den 1. september kl. 13.30
Kom med på tur og lav din egen julesnaps. Sammen med
Naturvejleder Sam Sørensen går vi på opdagelse på
Randbøl Hede og finder forskellige urter, som kan bruges til
snaps. Medbring selv vodka eller Brøndum samt rene
syltetøjsglas. Vi går ca. 5 km i varieret terræn.
Mødested: Randbølhede Rasteplads ved krydset mellem
Søndre Almstokvej og Bøgvadvej
Turleder: Naturvejleder Sam Sørensen, tlf.: 4029 3766,
e-mail: naturvejleder@sonderskov.dk
Arrangør: Billund Kommune.

Kultur- og naturtur i Donslund og omegn
Torsdag den 23. august, kl. 18.30-21.30
Vi mødes ved den gl. skole i Donslund, og sammen med
naturvejlederen går vi en tur i området. Undervejs vil vi
tale om historien i området, og naturvejlederen vil finde
spændende ting frem fra naturen. Vi skal også besøge
området ved den gamle vandmølle og ådalen. Turen er
egnet for alle.
Mødested: Donslund gl. skole. Langgade 22. 7250 Hejnsvig.
Turleder: Naturvejleder Sam Sørensen, tlf.: 4029 3766,
e-mail: naturvejleder@sonderskov.dk Arrangør: Billund
Kommune.

Morgenvandring – mærk dagen vågne
Søndag den 2. september kl. 6.30 – 10.30
Tag med på en morgenvandring, fold sanserne ud og mærk
naturen, når dagen gryr. Vi går fra Birketorvet igennem
engene, langs Grindsted Engsø og ud til Karensminde, hvor
morgenkaffen og rundstykkerne venter! Efter en fortælling
om Karensminde bevæger vi os tilbage mod byen. På
denne tur går vi ad naturstier gennem engene og kommer
også igennem Fuglereservatet. Vel mødt! Tag solidt fodtøj
på.
Tilmelding til Jørn Sletting på mail@slettingdesign.dk
Mødested: Birketorvet i Grindsted.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364 0265, email: peer.natur@gmail.com
Arrangør: Billund Kommune.

Svampetur i Gyttegård og Grene Sande
Lørdag den 6. oktober kl. 13.00-16.00
Tag med naturvejleder og svampenørd Peer Høgsberg ud i
Gyttegård Plantage og find spiselige svampe. Peer fortæller,
om de svampe vi finder, og hvordan man kender dem og
kender forskel på dem. På vejen tilbage går vi igennem det
særpræget naturområde Grene Sande. På det medbragte
Trangia-fjeldkøkken tilbereder vi et par smagsprøver af
dagens fund. Medbring selv kurv, kniv og evt. en lille
børste. Vi går ca. 5 km i varieret terræn.
Mødested: P-pladsen neden for bakkeøskrænten ved stien
ind til Grene Sande på Billundvej 50, 7250 Hejnsvig.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364 0265,
e-mail: peer.natur@gmail.com
Arrangør: Billund Kommune.

Kyst til Kyst Stien - eftermiddagstur
Lørdag den 25. august 2018, kl. 13.00-16.00
Tag med på en eftermiddagsvandring ad Kyst til Kyst stien.
Sammen med naturvejlederen går vi ad den flotte rute
langs Holme Å og nyder sensommerens natur.
Naturvejlederen vil fortælle om naturen og planterne, og vi
tager et par sange undervejs. Vi mødes ved Hovborgkro,
hvor vi samles i biler og kører til startstedet. Der vil være
fælles transport frem og tilbage til bilerne. Vi går ca. 9 km i
varieret terræn.
Mødested: Hovborg Kro med fælles kørsel i egne biler til Ppladsen ved Holme Å lidt syd for Sønderhedevej 19, 6623
Vorbasse. Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364
0265, e-mail: peer.natur@gmail.com Arrangør: Billund
Kommune.

December
Juletur
Lørdag den 1. december kl. 13.00-16.00
Tag med naturvejleder Peer Høgsberg på en juletur i Billund
Kommunes skov syd for Grindsted. Der vil blive mulighed
for at samle grene, poresvampe, mos og lav til
juledekorationer. Peer fortæller, om det vi finder og om
vintertræerne og heden. Vi går ad den nedlagte GrindstedBrammingbane, der siden 2012 har været i færd med at
springe i skov.
Mødested: Frodeslund Skydebane, Tingvejen 394, 7200
Grindsted
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, tlf.: 2364 0265,
e-mail: peer.natur@gmail.com
Arrangør: Billund Kommune.
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