Udfordringer med vand — Lær dit område at kende
De fleste af os har i en eller anden grad oplevet udfordringer med vand, f.eks. ved kraftig regn, eller når
vandstanden ved kysten stiger under en kraftig efterårsstorm.
Klimaet forandrer sig, det betyder, at vi fremover må
forvente, at vi skal håndtere endnu mere vand på
grund af øget nedbør, mere vand i vandløbene, stigende grundvand og stigende havvand.

Kom med på tur
Turene arrangeres i samarbejde med Glud Museum, VejleMuseerne, Aarhus
Universitet og naturvejler Peer Kristensen. Vandringerne kræver ikke
tilmelding. Bustur kan tilmeldes på hjemmesiden.
29. august—Sommerstemning i kæret kl. 16.30-18.30
(mødested Åstrupvej 34, 7130 Juelsminde )
6. september—As og Ringstholm kl. 16.30-18.30
(Mødested: Bålhytten Kirkholmvej 13, 7130 Juelsminde)

13. september - Snaptun

kl. 16.30-18.30

(mødested Foran Snaptun havnebistro)

30. september — Bustur

kl. 10-14 (Turen er inkl. Forplejning)

Turen kræver tilmelding max 55 deltagere, tilmelding sker via hjemmesiden

Hvordan skal vi håndtere disse udfordringer?
De udfordringer, som klimaforandringerne fører med sig, kan vi håndtere på forskellige måder. Det er vores fælles udfordringer, og måden vi håndterer dem på, har stor
indflydelse på, hvordan de enkelte områder udvikler sig.
Udfordringerne er ikke kun et problem. Vi skal også se dem, som en mulighed for at
skabe andre og nye værdier i områderne.
Hedensted Kommune inviterer borgerne til dialog. Vi vil gerne høre dine ønsker og idéer til, hvordan vi i fællesskab kan håndtere udfordringerne.
Vi inviterer til en række arrangementer i lokalområderne.
Med fokus på områdernes kulturhistorie, klimaudfordringer og naturværdier får du
mulighed for at lære dit lokalområde bedre at kende.




Kom med ud og oplev området, og de værdier det rummer.
Bliv klogere på, hvilke klimamæssige udfordringer, vi forventer i området
Vær med til at drøfte, hvordan vi håndterer udfordringerne, så områdets værdier
beskyttes, og vi skaber andre og nye værdier.

www.hedensted.dk/vandringer

