
Blå Flag aktiviteter 2022

ARRANGØRER: Hedensted Kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening Hedensted 

samt Natur & Ungdom Hedensted

Nattergaletur i Uldum Kær
Så er det højsommer og fuglene skal have 
sikret næste generation. Nattergalen gør 
det på sin iørefaldende og lyriske facon. 
Kurt Willumsen fører kyndigt rundt i Kæret 
og finder de gode steder. Vi går en tur på 
ca. 5 km., hvor vi følger den nye rundturssti. 

Mødested: 
Ved fugletårnet i Uldum Kær 
(Kærvejen, 7171 Uldum)

Max. deltagerantal:
50

Torsdag 2. juni kl. 20.00
Blå Flag til Daugård Strand 
Kom med når det Blå Flag hejses – tegnet 
for badevand af høj kvalitet. På stranden vil 
der være forskellige aktiviteter bl.a. krabbe- 
og rejefangst. På fjorden er der mulighed 
for at prøve at sejle i kano, få et prøvedyk 
sammen med Dykkerklubben Dykanden 
eller få en tur i den hurtige gummibåd.

Medbring:  
Madkurv, mad til grillen og snobrødsdej. 
Der vil være snobrødspinde man kan låne. 
Der vil være tændt op i grillene på bålplad-
sen.

Mødested:  
P-pladsen, Daugård Strand

Søndag 5. juni kl. 11-14

Med saladfadet til Slottet i skoven
og Træskohage Fyr 
Kom med på en naturskøn traktortur og 
hør bl.a. historierne om Vejlefjord og 
Træskohage Fyr. Nyd jeres medbragte kaffe 
og kage ved fyret inden turen går hjemad. 
Der arrangeres to ens ture kl. 13.00 og 
kl. 15.00. 

Mødested: 
Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby

Pris: 
Børn 10 kr. og voksne 20 kr.

Max. deltagerantal:
28 pr. tur

Søndag 22. maj kl. 13-17

Kajaksejlads for nybegyndere
Kom og afprøv din balance. Der øves i vand-
kanten og når du er blevet fortrolig med 
kajakken, går turen ud på det åbne vand. 
Aktiviten henvender sig kun til begyndere. 
Der vil være strandaktiviteter for børnene 
og mulighed for at lave sin mad på bålriste.

Medbring:
Drikkevarer og mad til bålet

Mødested:
Rosenvold Bådhavn

Medarrangører:  
Stouby Kajakfællesskab og Spejdercentret 
Æbleskoven

Søndag 21. aug. kl. 10-14
Naturens Dag 
– ved Hedensted Søerne

På Naturens Dag vil der være mulighed for 
kanosejlads i idylliske omgivelser, udforske 
det nye offentlige naturområde eller prøve at 
fange insekter til vandhulsundersøgelser og 
lave vandprøver sammen med natur-
vejlederne Bettina Lykke Mikkelsen og Benny 
Jensen. Kl. 12.00 varmes der op i bålgrillen, så 
I tilberede jeres medbragte mad.

Medbring:
Drikkevarer, mad til bålet og snobrødsdej. 
Der vil være snobrødspinde man kan låne.

Mødested: 
P-pladsen ved Hedensted Søerne (officiel ind-
gang overfor Årupvej 29, 8722 Hedensted)

Søndag 11. sep. kl. 10-14

Svampefest ved Vejle Fjord
Svampetur for alle naturinteresserede. Vi 
skal på jagt efter de spiselige svampe, men 
der bliver også rig mulighed for at beundre 
og navnebestemme de giftige svampe. Der 
opstilles pavilloner med svampe-
udstillinger og til senere svampebestem-
melser af jeres fundne svampe. Dagen 
afsluttes med svampesuppe og svampe-
stuvning lavet over bål. Svampekendskab er 
ikke nødvendigt for at deltage.

Medbring:
Madpakke, en kurv, en lille kniv, en dyb 
tallerken, en ske og et drikkekrus

Mødested: 
P-pladsen ved Stenhøj Strand

Max. deltagerantal:
80

Lørdag 24. sept. kl. 9.30-14

Læs mere: www.nogu.dk/hedensted Naturungdom

Æbledagen
– på Spejdercenter Æbleskoven

Gå på pluk-selv æblejagt og lav din egen 
æblemost. Medbring selv flasker hvis du 
vil have noget med hjem. Besøg boder 
og deltag i aktiviteter som f.eks. at bage 
æblepandekager eller snobrød. Du kan 
også deltage i æblekagekonkurrencen, 
som afgøres kl. 14.30, hvorefter kagerne 
spises.

Pris:
Det koster 40 kr. pr. æblepose og poserne 
udleveres på stedet

Mødested: 
Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 
51, 8721 Daugård

Medarrangør: 
Spejdercentret Æbleskoven

Lørdag 15. okt. kl. 10-16

TILMELDING ER NØDVENDIG PÅ
Tur 1: https://nogu.nemtilmeld.dk/85/
Tur 2: https://nogu.nemtilmeld.dk/86/

TILMELDING ER NØDVENDIG PÅ
https://nogu.nemtilmeld.dk/82

TILMELDING ER NØDVENDIG PÅ
https://nogu.nemtilmeld.dk/81/

TILMELDING ER NØDVENDIG PÅ
https://nogu.nemtilmeld.dk/84/ 

TILMELDING ER NØDVENDIG PÅ
https://nogu.nemtilmeld.dk/83/

TILMELDING ER NØDVENDIG PÅ
https://nogu.nemtilmeld.dk/87/


