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Tilmelding
I år vil der igen være krav om tilmelding til de enkelte ture.
Tilmelding vil foregå efter først-til-mølle-princippet og antallet
af pladser afhænger af de gældende Corona restriktioner.
Der vil være mulighed for at komme på venteliste til den
enkelte tur, skulle alle pladser være optaget.
Tilmelding sker via Billund Kommunes hjemmeside. Gå
ind på www.billund.dk/naturture (eller brug QR-koden
herunder) og vælg den tur du ønsker at tilmelde dig.
Herunder finder du et tilmeldingslink, som du blot skal klikke
på og herefter udfylde tilmeldingsblanketten. Når du har
udfyldt tilmeldingsblanketten, vil du modtage en kvittering
på mail og du er nu tilmeldt. Du vil også få besked hvis alle
pladser er optaget og du er kommet på ventelisten.

SCAN, FIND OG TILMELD DIG TURE

QR
1

Vi justerer løbende antallet af pladser på turene på baggrund
af de gældende restriktioner, så selv om du i første omgang
kommer på venteliste til en af turene, er der stadig mulighed
for at du får en plads.
Når det er tid til at tage på tur, vil det ikke være nødvendigt at
medbringe kvitteringsmailen. Det er bare at møde op på det
aftalte mødested.
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Mulighed for at tilmelde sig SMS-påmindelser
Som noget nyt har du i år mulighed for at få en påmindelse
på SMS en uge inden hver naturvejledertur. Det eneste du
skal gøre, er at gå ind på www.billund.dk/naturture og
klikke på linket ”Tilmeld/afmeld SMS-påmindelser om Billund
Kommunes naturture” eller brug QR-koden herover.

Tekniske problemer
Skulle du opleve problemer med at tilmelde dig SMSpåmindelser eller tilmelding til en af vores naturture, er du
meget velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig på vej.

Lasse Pedersen
Telefon 79 72 70 65 • E-mail: lpede@billund.dk
Lea Bach Sloth
Telefon 79 72 71 65 • E-mail: lbsl@billund.dk
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Se det summer af
sol over engen
APRIL
SØNDAG

18.

KL. 13.00-ca. 16.00
En rolig forårsvandretur på stier langs med Omme Å vest for
Sønder Omme med naturvejleder Peer Høgsberg. Undervejs
får vi historier om åen, landskabet, kulturen og meget mere.
På turen kommer vi forbi fugleskydningsbanen og dets
mystiske skyttegravssystem. Og vi vil naturligvis få fortalt
historier om det nye forårsblomsterflor og nyde fuglesangen.
Turen er gratis for alle og alle er velkomne. Turen er ca. 5
km og vil foregå i roligt tempo og med passende pauser til
fortællinger.
Medbring godt fodtøj, gerne vandtæt og naturligvis til
vejrliget passende udetøj og evt. medbragt kaffe. Efter turen
kan der drikkes medbragt kaffe i og ved bålhuset i anlægget.
MØDESTED:
P-pladsen ved Omme Å vest for Sdr. Omme Kro
TURLEDER:
Naturvejleder Peer Høgsberg
Telefon 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com
ARRANGØR:
Sdr. Omme Landsbyråd og Billund Kommune
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Sanketur
ved Holme Å
MAJ
SØNDAG

2.

KL. 10.00-13.00
Tag med på jagt efter vild mad i naturen langs Holme Å,
sammen med naturvejlederen. På en tur langs Kyst-til-Kyst
Stien og på nogle af Billund Kommunes naturarealer skal vi
ud og kigge efter nogle af de vilde planter, der kan give nogle
gode smagsoplevelser.
At sanke
Det gamle begreb ”at sanke” er i den grad blevet moderne
igen, hvor flere og flere prøver kræfter med at samle spiselige
urter og svampe. På turen kan du få gode tips til, hvordan du
selv kan sanke – og med lidt held finder vi også lidt, vi kan
smage på…
Turen går ikke kun på vej og sti, men også gennem høj og
til dels fugtig vegetation. Så husk påklædning og fodtøj der
egner sig til dette.
MØDESTED:
P-plads ved Kyst-til-Kyst Stien, Sønderhedevej 21,
6623 Vorbasse (tæt ved nr. 19 – 3,5 km syd for Vorbasse)
TURLEDER:
Naturvejleder Sam Sørensen
Telefon 40 29 37 66 • E-mail: naturvejleder@sonderskov.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune
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Lunchhike in
Grene Sande

JUNE
SUNDAY

6.

KL. 10.00-12.30
In Gyttegård plantation lies the unique inland dune area,
Grene Sande. The sand was deposited here during the end
of the last ice age and subsequent sand drift formed the
characteristic U-shaped dune we see today.
Join our nature guide on a hike around the dunes and hear
about the flowers, animals and insects adapted to the harsh
conditions on the heath.
Why is it so unique?
Learn about the landscape and how it was formed, why it
looks like it does today. Remember to bring suitable clothes
according to the weather, good footwear and a delicious
lunch pack for the end of the hike, which will be at a nice
lunchspot near the dunes (on the ground – so bring a
blanket). The trip is not suited for walking disabled.
MEETINGPOINT:
The P-area / lay-by area to the east of Grene Sande
(just 350 m north-east of Billundvej 46, 7250 Hejnsvig)
GUIDE:
Naturguide Finn Lillethorup, Økolariet
Telephone 21 78 21 03 • E-mail: finli@vejle.dk
ORGANIZER:
Billund Kommune

7

GRATIS

INSEK TSUG
ER
TIL BØRNEN
E!

Find krible krable
dyr i Billund Anlæg

JUNI
LØRDAG

26.

KL. 10.00-12.00
Tag med på jagt efter krible krable dyr i Billund Anlæg. De
gemmer sig derude i græsset, i lyngen eller i skovbunden og
med lidt øvelse og det rigtige udstyr, så skal vi nok finde dem.
På opdagelse med insektsuger og net
Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på opdagelsestur
med insektsuger, net og lupglas for at finde nogle af de
spændende smådyr, der gemmer sig ude i naturen. 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.
Turen er egnet for gangbesværede. Der vil blive udleveret en
gratis insektsuger til alle børn, der deltager i arrangementet.
Medbring evt. madpakke som kan nydes i naturskønne
omgivelser når turen er slut.
MØDESTED:
P-plads ved Lærkevej 21b, 7190 Billund
TURLEDER:
Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet
Telefon 21 78 21 03 • E-mail: finli@vejle.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune
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Mission
Bynatur
AUGUST
SØNDAG

21.

KL. 10.00-12.00
Bynatur, vilde rabatter, biodiversitet i byen, vild med vilje… ja
navnene er mange, men missionen er den samme. Hvordan
kan du og jeg give naturen en hjælpende hånd, så vores
fremtidige generationer også har en mangfoldig natur.
Denne naturtur skal nemlig foregå i biernes by ”Bi”llund. Her
har Billund Kommune lavet en række tiltag for at forbedre
forholdene for blandt andet insekterne.
Mangfoldighed i haven
Naturvejleder Mads Navntoft Olsen, vil tage os med på en
vandring igennem nogle af villakvartererne i Billund. Her kan
du høre om bynatur, og hvordan, kommunen bringer naturen
ind i byen. Herudover vil Mads fortælle om, hvad du selv kan
gøre for at styrke arternes mangfoldighed i din egen have.
MØDESTED:
Børnehaven Træstubben, Tuen 2, 7190 Billund
TURLEDER:
Naturvejleder Mads Navntoft Olsen
Telefon 20 62 06 47 • E-mail: mano@billund.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune
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Snapsetur til
Grene Sande
AUGUST
SØNDAG

29.

KL. 09.30-12.30
Kom med og sæt smag på snapsen, sammen med
naturvejlederen. Lær hvilke sager ude i plantagen og på
heden der smager godt når du kommer det i alkohol, og lader
det stå.
Årstidens urter
Vi finder årstidens urter og bær til snapsen, og når vi har
sanket færdig, samles vi og sætter vores snaps. Der vil
være smagsprøver på hedens urter og skovens bær og
frugter. Medbring: Vodka/snaps efter behag. Patentglas med
låg eller stort sylteglas. Husk: påklædning efter vejret. Turen
er ikke egnet for gangbesværede.
MØDESTED:
P-pladsen neden for bakkeøskrænten ved stien ind
til Grene Sande på Billundvej 50, 7250 Hejnsvig
– ikke p-pladsen ved Golfbanen!
TURLEDER:
Naturvejleder Sam Sørensen
Telefon 40 29 37 66 • E-mail: naturvejleder@sonderskov.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune
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Mushroom hunting
SEPTEMBER
SATURDAY

4.

KL. 13.00-16.00
Join a skilled mushroom hunter, nature guide Peer Høgsberg,
in Gyttegård plantation on the hunt for edible mushrooms.
Peer will tell you about the mushrooms you find, and how to
tell them apart.
Where are we going?
On the tour through Gyttegård plantation we will pass by
the unique inland dune area Grene Sande. After the tour we
will prepare a few taste samples on the Trangia stoves Peer
has brought. All participants is offered to have their baskets
examined after the tour. We will walk around 5 km in varied
terrain. Bring your own mushroom basket with a cloth in the
bottom, a small kitchen knife and if possible, a small brush.
You are also encouraged to bring portable coffee and of
cause suitable outdoor clothing as well as good footwear. All
are welcome – especially sharp-eyed kids. The tour will be in
English and is not suitable for walking impaired.
MEETINGPOINT:
P-area by the trail into Grene Sande at Billundvej 50,
7250 Hejnsvig. NOT the p-area by the golf court.
GUIDE:
Nature guide Peer Høgsberg
Telephone 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com
ORGANIZER:
Billund Kommune
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Svampetur i
Gyttegård Plantage
SEPTEMBER
LØRDAG

19.

KL. 9.00-12.00
Tag med naturvejledere og svampekyndige Mads Navntoft
Olsen og Lasse Pedersen, ud i Gyttegård Plantage på jagt
efter spiselige svampe. Her vil du høre om de svampe vi
møder, hvordan man kender dem – og kender forskel på
dem.
Hvor skal vi hen
Turen går ind i Gyttegård Plantage. Efter turen tilbereder vi
et par smagsprøver af dagens fund og alle deltagere tilbydes
at få tjekket svampekurven. Medbring svampekurv, en
svampekniv eller en lille køkkenkniv og evt. en lille børste.
Medbring gerne bærbar kaffe og naturligvis passende
udetøj og godt fodtøj. Alle er velkomne – gerne skarpøjede
børn. Turen går igennem varieret terræn og er ikke egnet for
gangbesværede.
MØDESTED:
P-pladsen neden for bakkeøskrænten ved stien ind
til Grene Sande på Billundvej 50, 7250 Hejnsvig
– ikke p-pladsen ved Golfbanen!
TURLEDER:
Naturvejleder Mads Navntoft Olsen
Telefon 20 62 06 47 • E-mail: mano@billund.dk og
Naturvejleder Lasse Pedersen
Telefon 24 98 47 70 • E-mail: lpede@billund.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune
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På jagt efter
vilde blomsterfrø
til haven
OKTOBER
SØNDAG

3.

KL. 10.00-12.00
I takt med at flere har kastet sig ud i at skabe en vildere have
til glæde for bier, sommerfugle og meget mere, har mange
stødt på en udfordring. Hvor finder man de vilde frø, hvilke
arter skal man vælge og hvornår skal de indsamles og sås?
Tag med på jagt
Overstående spørgsmål og mange flere får du svar på når
naturvejleder Lasse Pedersen tager dig med på jagt efter
de vilde blomsterfrø ved skulpturstien i Billund. Samtidig vil
Lasse fortælle dig om, hvordan du bedst griber din vilde have
an, for at give de vilde blomster den bedste start på livet.
Husk påklædning efter vejret og medbring gerne en
plastbøtte samt evt. kaffefiltre eller lignende papirsposer til
indsamling.
MØDESTED:
P-pladsen ved skulpturstien,
bag Billund Bad, Åstvej 8, 7190 Billund
TURLEDER:
Naturvejleder Lasse Pedersen
Telefon 24 98 47 70 • E-mail: lpede@billund.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune
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Naturvandring
med digteren
Jeppe Aakjær på
Randbøl Hede
OKTOBER
SØNDAG

17.

KL. 13.00-ca. 16.00
Når vi den dag i dag kan gå en tur på den fredede Randbøl
Hede, så skyldes det, at en flok danskere kæmpede for dens
fredning gennem 1920erne og 1930erne, især den vejlensiske
tandlæge William Einar Berthelsen. Han og en gruppe
ligesindede stiftede “Selskabet til Randbøl Hedes bevarelse”
hvor også digteren Jeppe Aakjær var medlem.
Lidt om turen
På turen går vi med naturvejleder Peer Høgsberg på en
litterær hedevandring. Vi synger Jeppes sange sammen
og naturvejlederen giver nogle af Jeppes jyske digte både
på rigsdansk og på jysk - om heden - og ude på heden.
Undervejs vil der blive fortalt om heden, hedens natur og
naturligvis om vores store jyske digter, Jeppe Aakjær.
Turen er gratis for alle og vil være på ca. 5 km i et roligt
tempo. Alle er velkomne, især voksne med børn og også
gerne hunde i snor. Tag gerne bærbar kaffe med, som kan
nydes på toppen af klitten Stoltenbjerg med en helt fantastisk
udsigt ud over heden.
MØDESTED:
P-pladsen ved Naturrum Kirstinelyst,
Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl
TURLEDER:
Naturvejleder Peer Høgsberg
Telefon 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com
ARRANGØR:
Billund Kommune
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Juletur med
Hedenisser
DECEMBER
LØRDAG

4.

KL. 13.30-15.30
Kender du hedenisserne? Hedenisserne er blandt de ældste
nisser i Danmark og så hører de faktisk til en helt speciel
gruppe af nisser, der altid har levet tæt sammen med os
mennesker. Tilbage i tiden levede hedenisserne side om side
med hedebonden på de store mørke heder.
Findes de stadig?
Naturvejlederen vil vise hvor man kan finde spor efter
hedenisserne, som stadig findes den dag i dag. Du finder
dem på visse jyske heder, hvor de lever iblandt hedens vilde
dyr og planter. Husk varmt tøj og godt fodtøj, da vi skal ud
og undersøge området omkring Store Råbjerg for nissespor
– og hvem ved måske ser vi en af hedenisserne! Turen er ikke
egnet for gangbesværede.
MØDESTED:
P-plads ved Store Råbjerg på Gråhedevej
(ca. 500 m syd for Gråhedevej 4)
TURLEDER:
Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet
Telefon 21 78 21 03 • E-mail: finli@vejle.dk
ARRANGØR:
Billund Kommune

Nytårsvandretur
Grene Sande rundt
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JANUAR
SØNDAG

2.

KL. 13.00-17.00
Så skal det nye år indvies med en travetur. Den skal gå ud
over den jyske hede i Grene Sande, hvor vi vil nå hele vejen
rundt. Så kridt vandreskoene og tag med ud i den friske
vinterluft. Her vil naturvejleder Peer Høgsberg fortælle om
det karakteristiske landskab.
Den lange tur
Vi oplever vinteren på heden hvor vi tager en ca. 10 km
lang vandretur. Der vil både være tid til en sang og til den
medbragte kaffe. Så husk en bærbar kaffekande, de solide
vandresko og tag din kone, mand eller gode ven under
armen, så vi kan starte 2021 med en tur ud i det blå.
MØDESTED:
Den store parkeringsplads neden for bakken ved stien
ind til Grene Sande på Billundvej 50, 7250 Hejnsvig
– ikke parkeringspladsen ind til Golfbanen!
TURLEDER:
Naturvejleder Peer Høgsberg
Telefon 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com
ARRANGØR:
Billund Kommune

Kom med
ud i
naturen!

Billund Kommune inviterer igen i år
jer alle med ud i naturen.
Vi har i samarbejde med vores
dygtige turledere, lavet et program for
ture, hvor vi både kommer ud på de
smukke heder, ind i plantagerne og
får mulighed for at smage på naturen.
Der er planlagt lange vandringer
og kortere ture, samt ture for
børnene, hvor det rigtig kommer til
at krible og krable, og hvor vi måske
finder en nisse.
Vores fem turledere i år er
PEER HØEGSBERG,
SAM BØGESGAARD SØRENSEN,
FINN LILLETHORUP,
MADS NAVNTOFT OLSEN og
LASSE PEDERSEN.
De vil ligge sig i selen for
at gøre jeres naturoplevelser i 2021 til
noget helt særligt.
Så spænd vandreskoene og husk
kaffekanden og kom med os ud i
Billund Kommunes storslåede natur.

BILLUND.DK/NATUR

LUNDSGRAFISK.DK

Find mere information på
www.billund.dk/natur

