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Naturens Dag, natur og spejderliv i Nørreskoven  
Søndag den 8. september 2019 kl. 10 

 

           
 

 

 

 

 

 

 
Dagen arrangeres i samarbejde med de blå og grønne spejdere og er derfor også spændende 
for alle, der vil opleve spejderlivet for en dag. 
Klokken 10 - ca. 11.15  er der skovtur i Nørreskoven, hvor hovedvægten lægges på denne 
årstids svampeliv. 
Klokken 13 - ca. 14.15 går turen til Bybækken, hvor der bliver mulighed for at fan-
ge/undersøge livet i bækken. 
Sideløbende med turene vil der være aktiviteter omkring spejderhytten, f.eks. bygning af re-
dekasser, insekthoteller, bål og snobrød og andre spejderaktiviteter. 
Det er selvfølgelig helt frit for, om man vælger at deltage i én tur, begge ture eller vil deltage 
i spejderaktiviteterne hele eller en del af dagen. 
 
 
 
Mødested og -tid: Bredballe Spejdercenter, Ekkodalen 2, 7120 Vejle Ø (Bilparkering By-
bækvej ved Jægerstien). Der er planlagte aktiviteter fra kl. 10 - 15. 
Tilmelding og betaling: Ingen, gratis. 
Medbring: Evt. frokost, drikkelse. Solidt fodtøj. 
Turledere:  Skoven: Lars Kromann-Larsen, Mobil 40411696, lars@kromann-larsen.dk 
Bækken: Jan Tidemand - se nedenfor. 
Spejderne: Gitte Spanglev Eriksen, gitte2611@hotmail.com  
og Trine Thorsen, trine.thorsen@compaqnet.dk 
Bemærkninger:  Turen er åben for alle interesserede. 
Arrangør:  Naturhistorisk Forening Vejle og spejderne i Bredballe Spejdercenter.         
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Naturen omkring Hindsgavl Slot og Valdemars Slot 
Søndag den 6. oktober 2019  

kl. 09.00 – 17.30 

 
Efterårets bustur går til Fyn og Tåsinge.  
 
Vi vil om formiddagen besøge naturen 
omkring Hindsgavl Slot og gå langs Fænø 
Sund, hvor naturvejleder Rikke Vesterlund 
vil guide os rundt på en ca. 3 km. lang tur 
på slottets jorder. Undervejs vil Rikke for-
tælle om den natur vi møder og om forti-
dens hvalfangst i Lillebælt.  
Vi går gennem dyrehaven og spiser efter-
følgende vore madpakker på Naturcenter 
Hindsgavl. 
Gåturen vil foregå i lettere kuperet ter-
ræn. 
 
Om eftermiddagen vil naturvejleder Claus L. Olesen guide os 
rundt i Nørreskoven ved Valdemars Slot på Tåsinge og for-
tælle om de dyr og planter, der findes i skoven og ved ky-
sten. Gåturen er ca. 3 km.  
 
Det understreges, at vi ikke besøger de to slotte, men deres 
omgivende natur. Vi skal besøge den natur, slottene har be-
skyttet på den ene eller anden måde gennem århundreder. 
Vore to guider på dagen har mange års erfaring og viden om 
det miljø vi besøger denne dag. 
 
 
  
 
Mødested og -tid: Søndag den 6. oktober kl. 09.00. Vestre 
Engvej 63, ”Cirkuspladsen” 7100 Vejle.  
Turens Varighed:  Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30. 
Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 26. september på tilmelding@nhf-vejle.dk  eller 
til turleder. Betaling af kr. 260,00 til MobilePay nr: 42776 , eller konto i Den Jyske Sparekasse, 
reg. nr. 9560 kto nr. 6130027553. Husk at oplyse navn ved betaling. 
Medbring: Madpakke, kaffe/te og kikkert. Solidt fodtøj anbefales. 
Turleder: Jan Tidemand, tlf: 5258 0969, e-mail: formand@nhf-vejle.dk   
Bemærkninger: Busturen er kun for medlemmer. 



Naturhistorisk Forening Vejle 

Naturhistorisk Forening Vejle          www.nhf-vejle.dk    e-post:   mail@nhf-vejle.dk 
Formand: Jan Tidemand, Bagervænget 5, 7150 Barrit      Θ 52 58 09 69  e-post:  formand@nhf-vejle.dk 

 

Eng, skov og udsigter, Haraldskær 
Lørdag den 2. november 2019 kl. 9.30 

 

 

      
 

 

 
Denne rundtur bliver på de kommunale enge og skove syd og vest for selve Haraldskær - der skimtes 
på fotoet. 
Vi kommer forbi den genslyngning af Vejle Å, der blev lavet i 1997, gennem 40 Ha skovrejsning fra 
1990-2002 - blandet skov suppleret med lidt udplantede blomme- og æbletræer - og over nogle broer 
lavet af det kommunale miljøprojekt. 
Det bliver en tur gennem gammel skov, ny skov, afgræssede enge og med mange flotte udsigter. En 
tur op over dalsiden og ned igen, en dalskrænt der skulle rumme nogle af de tætteste bestande af 
grævlinge i landet. 
Der bliver forhåbentlig mulighed for at se nogle større fugle ud over vidderne, og hvis frosten kommer 
sent, nogle svampe - og selvfølgelig den sene efterårsskov. 
 
Yderligere oplysninger, Google: vejleaadalogfjord.dk, vælg " kort og foldere" og find Haraldskær. 
 
 

Mødested og -tid: P-plads for enden af Kvak Mølle Vej, 7100 Vejle kl. 9.30. Koordinater: 
55.70113  9.42991 
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest 3 dage før turen. Der fo-
reslås 10 kr. til chaufføren 
Turens varighed:  Ca. 3 timer 
Distance: 6,5 km delvis i kuperet terræn 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og gratis 
Medbring: Medbring kaffe/te, evt. kikkert. Solidt fodtøj, der kan tåle lidt fugt, dele af stien i 
engen har tidligere været noget fugtig, men er kraftigt forbedret 
Turleder: Lars Kromann-Larsen, e-mail: lars@kromann-larsen.dk , mobil: 40411696 
Bemærkninger: Turen er også åben for gæstende ikke-medlemmer 
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Julemøde 
i Bindeballe købmandsgård 
Lørdag den 7. december 2019 kl. 13.00  

 

 
    

Vi mødes på den offentlige p-plads ved Runkenbjerg i Vejle Ådal, hvor vi går tur i vinterland-
skabet en times tid og hører historier om landskabet. Vejle Ådal er Danmarks længste tunnel-
dal skabt under sidste istid. 
 
Runkenbjerg er en såkaldt falsk bakke, skabt under istidens store smeltevandsafstrømninger 
mod vest. Stigningen op til toppen af bakken er stejl og ikke velegnet for gangbesværede. 
 
Efter gåturen kører vi til Bindeballe Købmandsgård i nærheden, hvor vi skal have æbleskiver 
og gløgg i deres nye tilbygning. Der vil som vanligt blive sunget et par af julens sange. Jule-
mødet afslutter omkring kl. 16.00.    
                                                  
Mødested og -tid: Lørdag den 7. december kl. 13.00. P-plads ved Slotsbjergvej (Kør efter 
Slotsbjergvej nr. 1, 7183 Randbøl og følg skilt mod p-plads). 
Samkørsel: Mangler du kørelejlighed, så kontakt turlederen senest fredag d. 29. november. 
Der foreslås 25 kr. til chaufføren. 
Turens varighed: Ca. 3 timer. 
Distance: Ca. 2 km. 
Tilmelding og betaling: Senest fredag d. 29. november på tilmelding@nhf-vejle.dk; eller til 
turlederen. Betaling af kr.40,00 (barn kr.20,00) til MobilePay nr: 42776, eller konto i Den Jy-
ske Sparekasse, reg. Nr. 9560 kto nr. 6130027553. Husk at oplyse navn ved betaling. 
Turleder: Jan Tidemand. Mail: formand@nhf-vejle.dk Tlf: 5258 0969. 
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af Naturhistorisk Forening Vejle. Hund i snor. 
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Nytårstur i Sønderskoven 
Lørdag den 4. januar 2020 kl. 10.00 

 

  

 
 
Sønderskoven har tilhørt borgerne i Vejle by siden 1498. Den har været brugt til brænde-
hugst, græsning og egentlig skovdrift lige siden. På trods af denne udnyttelse, må man dog 
formode, at skræntterrænet har medført, at der har været skov i flere tusinde år, og det nu-
tidige ønske om mere urørt skov vil formodentlig gavne den fremtidige udvikling af biodiversi-
teten. 
Et gammelt skovområde begunstiger en flora og fauna, der kræver tid til at etablere sig. Bio-
diversiteten er derfor rimelig stor - selv i en så bynær skov som Sønderskoven.  
Med lidt sne og lidt held er årstiden god til dyrespor - og ellers er der rigeligt andet at se på - 
også ved vintertide. 
Biolog og naturvejleder Steen Hedrup viser os rundt i skoven. 
 
Mødested og -tid: P-pladsen ved Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100  Vejle 
kl. 10.00 
Samkørsel: Har du brug for transport, så kontakt turlederen senest 1. januar. Der foreslås 10 
kr. til chaufføren 
Turens varighed:  Ca. 2 timer 
Distance:  3 km i delvist kuperet terræn 
Tilmelding og betaling:  Ingen tilmelding og gratis 
Medbring: Drikkelse, evt. kikkert. Solidt fodtøj 
Turleder:  Lars Kromann-Larsen,  e-mail: lars@kromann-larsen.dk, tlf. 40411696 
Bemærkninger:  Turen er åben for gæstende ikke-medlemmer 
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Generalforsamling  
og naturforedrag 

Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19.00 

Naturhistorisk Forening afholder generalforsamling i Center for Undervisningsmidlers lokaler 
på University College Lillebælt, Vestre Engvej 51 C, Vejle. 

Generalforsamlingens dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabet fremlægges. 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:  

Christian Strunge (Modtager genvalg).  

Lars Kromann-Larsen (Modtager genvalg). 

5. Valg af formand, på valg er: 

Jan Tidemand (Modtager genvalg). 

6. Valg af suppleanter, på valg er:  

Knud Brejning (Ønsker ikke genvalg). 

Rikard Skov (Modtager genvalg). 

7. Valg af revisorer, på valg er: 

Ole Bjørn (Modtager genvalg). 

Poul Hede (Modtager genvalg). 

8. Kontingentet fastsættes. Bestyrelsen foreslår kr. 100,00. 

9. Evt. indkomne forslag. 

 
Efter en kort kaffepause vil naturvejleder Jan Tidemand vise fotos og fortælle historier om 
Danmarks sommerfugle som vi kender dem. 
 
Mødested og -tid: Torsdag d. 23. januar kl. 19.00 på University College Lillebælt, Vestre 
Engvej 51 C, 7100 Vejle.  
BEMÆRK: Døren bliver låst kl. 19.00. Skulle du være forsinket, kan du ringe på tlf: 5258 
0969. 
Varighed: Ca. 2,5 timer. 
Bemærkninger: Kun for medlemmer. Ingen tilmelding. Foreningen er vært ved en kop kaffe 
med kage. 
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Klimaændringer og økosystemer - det lange perspektiv. 

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00 
 

Klimaændringer er som bekendt ikke bare noget, som vi mennesker kan fremprovokere. 
Naturlige klimaændringer har gennem tiden forårsaget voldsomme tilpasninger i artsudbre-
delser og dermed i økosystemer. Der har gennem den sidste million år været så mange 
kraftige, kortere eller længere klimaændringer, at det har forårsaget massiv uddøen, og 
både flora og fauna i Europa er forarmede i forhold til andre kontinenter. Processer som 
konkurrence, prædation, græsning, brandhyppighed og jordbundsudvikling er alle blevet 
stærkt påvirket af disse klimaændringer, og gennem de sidste ca. ti årtusinder er en stadig 
kraftigere menneskepåvirkning lagt oveni.  
 

 

Istidens rige pattedyrfauna i 
Sydeuropa er afbildet i talrige 
hulemalerier i området.  Fauna-
en forsvandt i takt med over-
gangen til vores nuværende 
varmetid for ca. 12.000 år siden 
 
 
 
 
 
Hulemaleri fra Lascaux-hulen i 
Frankrig  

 

I foredraget gives eksempler på udviklinger i mellemistidernes relativt stabile økosystemer 
som kontrast til økosystemtilpasningerne under de langt mere skiftende klimaforhold under 
istiderne. Der lægges især vægt på træk i nuværende danske økosystemer, som har lange 
historiske rødder. 
Foredragsholder: Professor emeritus Bent Vad Odgaard, Aarhus Universitet, Institut 
for geoscience. Professor Odgaard har i sin forskerkarriere beskæftiget sig indgående med 
jordens vekslende klima og økosystemer og deler nu ud af sin viden om emnet.  

Mødested og -tid: Torsdag d. 20. februar 2020 kl.19.00 på University College Lillebælt, Vestre 
Engvej 51 C, 7100 Vejle.  
BEMÆRK: Yderdøren bliver automatisk låst kl. 19.00. Skulle du være forsinket, kan du ringe på tlf: 
5258 0969. 
Varighed: Ca. 2 timer. 
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding. Ikke-medlemmer er velkomne. Gratis for medlemmer. 
Andre 40 kr. Kaffe og småkager kan købes for 20 kr. 
Kontaktperson: Christian Strunge. Email: kasserer@nhf-vejle.dk Tlf: 20 16 00 02.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

