Naturhistorisk Forening Vejle
Naturens Dag ved Daugård strand
Søndag den 13. september 2020

Til venstre: Vi stryger rejer iført waders og veste

Til højre: Vi skal røgte denne 10 m. tejne og en kasteruse

Vi afholder Naturens Dag ved Daugård strand, hvor vi medbringer en masse udstyr i den nye
havtrailer. Man kan låne et par waders i str. 39 eller 42 og være med til at røgte tejne og ruse, der har stået og fisket om natten. Man kan prøve at fange dyr på lavt vand med et rejestrygenet, (men det er uden for rejesæsonen).
Man kan fiske krabber fra broerne, eller kigge i vandkikkert.
Oppe på stranden kan alle følge med i, hvad der sker.
Vi skal høre om, hvordan havmiljøet har det, og hvorfor der er så mange krabber nu om dage.
Dagen er meget børn-og-bedsteforældre-venlig, idet personer under 18 år og over 65 år ikke
behøver et fisketegn for at fange rejer.
Mødetid og -sted: Kl. 09.00. Daugård strand, Strandvejen 22, 8721 Daugård.
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest 8. september. Der foreslås
10 kr. til chaufføren.
Turens varighed: Ca. 2 timer.
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding. Turen er gratis.
Medbring: Kaffe/te og varmt tøj.
Turleder: Naturvejleder Jan Tidemand, formand@nhf-vejle.dk; Tlf: 5258 0969.
Bemærkninger: Turen er offentlig, alle er velkomne.
Naturhistorisk Forening Vejle

www.nhf-vejle.dk

Formand: Jan Tidemand, Bagervænget 5, 7150 Barrit

 52 58 09 69

e-post: mail@nhf-vejle.dk
e-post: formand@nhf-vejle.dk

Naturhistorisk Forening Vejle
Svampetur Gødding Skov
Lørdag den 3. oktober 2020

Begge fotos viser Brunstænket hekseringshat, en svamp der er spiselig, regnes dog for værdiløs som
spisesvamp, da den er meget sej - det spændende ved den er, at den som en del andre svampe danner hekseringe. Årsagerne til hekseringe, andre svampes specielle levemåder og hvilke svampe der er
henholdsvis giftige og spiselige, bliver gennemgået i fællesskab ved afslutningen af turen.
Gødding Skov er hovedsagelig nåleskov, nogle træer kan være fra beplantningen i 1809, de fleste
yngre - også som følge af orkanen i 1999. Skoven ligger på overgangen fra det bakkede morænelandskab mod øst og hedesletten mod vest. Kongsdalen gennem skoven er skabt af smeltevandet ved
afslutningen af sidste istid.
Svampelivet er præget af den forholdsvis unge skov, den lidt sure bund skabt af nedfaldne nåle og
den mere næringsfattige bund med grus og sand, der giver en anden plantevækst. Andre planter giver også andre svampe, end dem vi ser mere øst på.
Mødetid og -sted: Kl. 13.30. P-pladsen ca. Billundvej 108, 7183 Randbøl, dvs. lige inden Billundvejs
møde med Hærvejen. Koordinater: 55.70702 9.27076
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 30. september. Der foreslås
20 kr. til chaufføren
Turens varighed: Ca. 2,5 timer
Distance: Ca. 3 km i lettere kuperet terræn
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og turen er gratis
Medbring: Kaffe/te, evt. svampekurv og solidt fodtøj
Turleder: Lars Kromann-Larsen, e-mail: lars@kromann-larsen.dk mobil 40411696
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og
Fredericia
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Naturhistorisk Forening Vejle
Engelsholm Vesterskov
Lørdag den 7. november 2020

Efterårstur på falderebet
Fra P-pladsen går vi i højskov, bestående af bøg og douglasgran, ned ad bakken og over Vejle å ad Skovriderens Bro. Engen vi passerer, er en smeltevandsdal skabt i sidste del af istiden, da Engelsholm sø løb over sine bredder, og vandet banede sig vej ned forbi Randbøldal
mod Runkenbjerg og Spjarup issø.
Turen foregår i afvekslende terræn. Skoven skifter karakter på grund af den sandede jordbund, så det nu er helt andre træsorter vi møder, f.eks. birk og eg. Undervejs møder vi en
stump hede med bl.a. kristtorn og gyvel.
Efter at have passeret åen endnu engang, kommer vi ind i Engelsholm Dyrehave, som betegnes urørt skov. Her indtager vi den medbragte kaffe i madpakkehuset.
Turen tilbage til parkeringspladsen foregår ad Slangestien.
Mødetid og -sted: Kl. 13.00. P-pladsen på Dyrehavevej mellem Ny Nørup og Nørup, 7182
Bredsten. Beliggende overfor Engelsholmvej. Koordinater: 55.71140 9.30645
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest den 4. november. Der
foreslås 20 kr. til chaufføren
Turens varighed: Ca. 3 timer
Distance: Ca. 4 km i lettere kuperet terræn
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og turen er gratis
Medbring: Kaffe/te, kikkert og solidt fodtøj
Turleder: Kim Aug. Pedersen, e-mail kim.aug.pedersen@gmail.com tlf. 23 49 96 54
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia
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Naturhistorisk Forening Vejle
Julemøde i Kærhuset v/Haraldskær
Søndag den 6. december 2020

Skoven i Kærbølling juli måned

Skovtur, gløgg og æbleskiver
Det er som vanligt temaet for årets juletur. Vi går en tur i skoven tæt på Kærbølling. Det lille
skovstykke er nok lidt overset, men det rummer en varieret og alsidig flora. Her på denne
vintertur vil det hovedsageligt være stedets træer vi stifter bekendtskab med. Lars KromannLarsen vil undervejs fortælle om, hvordan enkelte udvalgte dyr og planter m.v. tilpasser sig
vinterhalvåret. Efter gåturen kører vi den korte tur til Kærhuset ved Haraldskær Avlsgård. Her
serveres gløggen, æbleskiverne og kaffen, og vi synger et par af julens sange.
Mødetid og -sted: Kl. 13.00 på Fabriksvejen 4, Haraldskær, 7182 Bredsten (ved tidl. Vejle
Muslingeindustri)
Samkørsel: Har du brug for transport, så kontakt turlederen senest den 3. december. Der
foreslås 10 kr. til chaufføren
Turens varighed: Ca. 3 timer
Distance: Ca. 2 km. i let kuperet terræn
Tilmelding og betaling: Senest tirsdag den 30. november til tilmelding@nhf-vejle.dk eller
hos turlederen. Betaling af 40,00 kr. til MobilePay nr. 42 776 eller til konto i Den Jyske Sparekasse: reg.nr. 9560 konto 6130027553. Husk at oplyse navn ved betaling
Medbring: Praktisk fodtøj og evt. kikkert
Turleder: Birthe Vesterlund, e-mail sekretaer@nhf-vejle.dk tlf. 26 36 37 40
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og Fredericia
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Naturhistorisk Forening Vejle
Nytårstur Holtser Hage
Lørdag den 2. januar 2021

Stor skallesluger - en hyppig vintergæst og sjælden ynglefugl og barhovede hættemåger + nationalfuglen

En nytårstur med masser af frisk luft.
Vi starter med højt kig over fjord, by og Holtser Hage, dernæst langs stranden til spidsen af Holtser
Hage, langs strandengen og tilbage gennem lidt skov. Hvad vi ser er i høj grad afhængigt af vejret men et er sikkert, på turen bliver det muligt at gætte nogle snapse - på smagen.
Mødetid og -sted: Kl. 10.00. For enden af Skovly, 7080 Børkop ved Andkær Vig dvs. vest for Holtser
Hage. Koordinater: 55.69158 9.66369
Samkørsel: Har du brug for transport så kontakt turlederen senest 30. december. Der foreslås 10 kr.
til chaufføren
Turens varighed: Ca. 2 timer
Distance: 3 km i delvis kuperet terræn
Tilmelding og betaling: Ingen tilmelding og gratis
Medbring: Kaffe/te, kikkert og solidt fodtøj
Turleder: Lars Kromann-Larsen, e-mail: lars@kormann-larsen.dk mobil 40411696.
Bemærkninger: Turen er kun for medlemmer af de Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Horsens og
Fredericia.
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Naturhistorisk Forening Vejle
Generalforsamling
og naturforedrag
Onsdag d. 20. januar 2021

Naturhistorisk Forening har fået lov til at benytte Center for Undervisningsmidlers lokaler på
University College Lillebælt på Vestre Engvej 51C, Vejle.
Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår: Jørgen Dalsgaard.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet fremlægges.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Birthe Vesterlund (Modtager genvalg).
Kim Aug. Pedersen (Modtager genvalg).
5. Valg af suppleanter, på valg er:
Rikard Skov (Modtager genvalg).
Anne-Marie Hede (Modtager genvalg).
6. Valg af revisorer, på valg er:
Poul Hede (Modtager genvalg).
Ole Bjørn (Modtager genvalg).
7. Kontingentet fastsættes:
Bestyrelsen foreslår kr. 100,00.
8. Evt. indkomne forslag.
Bestyrelsen har forslag til ændringer af vore vedtægter. Se vedlagte bilag.
Efter en kort kaffepause vil biolog Mads Fjeldsø fortælle om projekt: Sund Vejle Fjord.
Mødetid og -sted: Kl. 19.00. University College Lillebælt, Vestre Engvej 51 C, 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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