
Naturture 2006, Feldborg Statsskovdistrikt 
 
Søndag den 19. marts 
Hulrugerne i de gamle bøge 
I Palsgård Skov nord for Nørre Snede findes et område med gamle bøge, hvoraf flere henstår som 
døde ruiner. I de gamle stræer har sortspætter, grønspætter og flagspætter gennem de seneste 
årtier udhugget talrige redehuller. Disse bebos derefter også af andre hulrugende fugle som alliker, 
spætmejser m.fl.. Rundt i skoven ses spor efter spætterne i myretuer og træstubbe, og måske 
hører vi spætterne gjalde eller tromme. 
Tid: Kl. 10:00 til ca. 12:00 
Længde: ca. 3km. 
Mødested: P-plads på Arritskovvej midt i Palsgård Skov. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, E-mail: tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90. 
 
Søndag den 2. april 
Forår ved Bølling Sø 
Det er forår ved Bølling Sø. Gæs og ænder har indtaget engene rundt om søen, på vandet ligger 
svaner, ænder og lappedykkere i pæne tal, mens et utal af småfugle synger i skov og krat. Gå med 
og se og hør nogle af de mange smukke fugle. 
Tid: Kl 10:00 til 12:15 
Længde: Ca. 4km 
Mødested: P-pladsen ved vejen, Bøllingsøgårdvej, øst for søen. Tilkørsel fra Kragelund. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90. 
 
Søndag den 9. april 
Sjørup Skov - delvis væltet. Hvad gør vi nu! 
Gå med skovfogeden gennem Sjørup Skov og se skaderne efter stormfaldet i januar 2005. På 
mange af de arealer, hvor træerne er væltet, bliver der nu plantet løvtræer. Målet er at skabe en 
mere stabil skov med større variation til glæde for dyr og mennesker. Vi slutter af med at drikke 
den medbragte kaffe ved bredden af skovsøen. 
Tid: Kl. 14:00 til 16:00 
Længde: Ca. 4km 
Mødested: P-pladsen ved Hundeskoven nær Virkelyst, Viborgvej 85, Sjørup 
Turleder: Skovfoged Jens Peter Clausen, E-mail: jcl@sns.dk, tlf.: 40 84 38 34. 
 
Lørdag d. 22. april  
Forårstur ved Naturcenter Brokholm    
Vi starter med at gå en tur i den nyanlagte Havbjerg Skov og lærer noget om etablering af skov på 
gammel agerjord. Vi ser på træer og buske, der er ved at springe ud, og finder fodspor af 
hjortevildt og ræve. 
Så indtager vi den medbragte frokost ved bålstedet. Der kan grilles pølser og bøffer. 
Derefter går vi til Brokholm Sø, hvor der er konkurrence om, hvem der kan fange flest forskellige 
krible-krabledyr i vandet. Vi skal også høre om fødekæder og god sø - dårlig sø samt kikke på de 
mange fugle, der er i søen netop nu. Turen er gratis og for alle aldersgrupper.   
Tid: Kl.: 10:00 til 14:00                                      
Længde: 4 og 6km                          
Mødested: Naturcenter Brokholm, Vejsmarksvej 15, 7870 Roslev. 
Turledere: Naturvejleder Anja V.Hørnell, E-mail: avh@sns.dk, tlf.: 25 27 63 65 og fhv. skovfoged 
Steen Ølgaard.   
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Søndag den 7. maj 
Skovens Dag 
Feldborg Statsskovdistrikt holder i år Skovens Dag i samarbejde med Herning Kommune. 
Arrangementet afholdes i Løvbakke Skov nord for Herning. I dagens løb er der masser af 
spændende aktiviteter, bl.a. indvielse af en ny skovlegeplads og en ny skov, hestevognsture med 
meget mere. Se dagspressen eller www.skovognatur.dk/feldborg for yderligere oplysninger! 
Tid: Kl.: 10:00 til 16:00 
Mødested: Naturskolen i Løvbakke Skov. 
 
Tirsdag den 9. maj  
Biltur på Harrild Hede 
Kør efter skovfogeden ind over Harrild Hede og rundt i Nørlund Plantage. Der gøres holdt flere 
steder og fortælles om heden, plantagen og dyrelivet. Der er god chance for at se rådyr og 
krondyr! 
Tid: Kl. 19:00 til 21:30 
Længde: Ca. 20km 
Mødested: Den gamle vej ved teltpladsen lige øst for Harrild Vandmølle. 
Turleder: Skovfoged Hans Jensen, hjn@sns.dk, tlf. 51 56 17 76. 
 
Mandag den 15. maj  
Salamanderens nye hjem 
I de bakkede overdrev ved Lindbjerg nordvest for Skjernåens Udspring er der i løbet af vinteren 
oprenset og gravet flere vandhuller for at skabe gode levesteder for især den store 
vandsalamander. Samtidig er en del arealer blevet ryddet for nåletræer, hvorefter træstubbe og 
grenaffald er blevet knust. Gå med en tur rundt i det smukke, fredede landskab og se og hør om 
resultatet. 
Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00. 
Længde: Ca. 4km. 
Mødested: P-plads (P2) ved Hærvejen ud for Koutrupgård 500m nord for Skjern Å. 
Turleder: Naturvejleder og skovløber Holger Hansen, tlf. 51 56 17 85. 
 
Lørdag den 20. maj  
Nåleskov bliver til løvskov. 
Alhedeskovene blev hårdt ramt af januarstormen i 2005. Kom og se og hør om hvorledes stormen 
har været med til at sætte gang i plantagernes overgang til en mere naturnær drift. 
Tid: 13.30-15.30.  
Længde: Ca. 4km 
Mødested: Ulvedal Rasteplads mellem Havredal og Thorning. 
Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, E-mail: hnh@sns.dk, tlf.: 86 66 10 22 eller 25 27 
63 63. 
 
Søndag d. 21. maj 
Quiz-vandring ved Brokholm Sø og Havbjerg skov 
Tag med på Quiz-vandring og få godt samvær, motion og test din viden om natur og sundhed.  
På quiz-vandringen går man en rute med poster hvor man skal svare på spørgsmål om dagens 
emne. Efter turen afleverer man sin quiz-seddel og deltager i konkurrencen om spændende 
præmier, vi hygger ved bålet og udråber dagens vindere.   
Tid: 13- 16??         
Længde: 4km og 6km. 
Mødested: Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev.                                  
Turleder: Bl.a. naturvejleder Anja V. Hörnell, E-mail: avh@sns.dk, tlf.: 25 27 63 65. 
Arrangeres i samarbejde med KFUM-Spejderne, Jenlegruppen.  
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Tirsdag den 23. maj 
Højmoser på EU-støtte 
I Danmark er højmoser en sjælden naturtype. EU er med såkaldte Life-midler gået ind for at støtte 
bevarelse og genskabelse af højmoserne. Palsgård Skov er et af de steder, hvor der findes rester 
af højmoser, og hvor der arbejdes på at øge mosearealet. Gå med i mosen og hør om projektet. 
Måske er du heldig mellem kærulden at møde nogle af højmosens specielle beboere som 
bekkasin, bynkefugl og blåfugl. 
Tid: kl. 19:00 til ca. 21:00. 
Længde: ca. 4km. 
Mødested: P-pladsen ved sydenden af Torup Sø nordøst for Palsgård Skov. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, E-mail: tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90 
 
Tirsdag den 30. maj 
Natur og friluftsliv i Haunstrup Brunkulslejer 
Vi går en spændende rundtur og ser hvordan planter og dyr efterhånden har indtaget de gamle 
brunkulslejer. Der bliver mulighed for at høre mange sangfugle samt for at se de muligheder for 
friluftsliv, som området byder på. 
Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00 
Længde: Ca. 4km 
Mødested: P-pladsen på Tanderupkærvej mellem Haunstrup og Studsgård. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, E-mail: tob@sns.dk, tlf.: 20 13 78 90 
 
Tirsdag den 6. juni 
Aftenfugletur ved Bølling Sø 
Nu er næsten alle ynglefuglene på plads i og ved søen. Gå med og se og hør nogle af de mange 
vand- og sangfugle og nyd det smukke og varierede landskab. 
Tid: Kl. 19:30 til 21:30 
Længde: Ca. 4km 
Mødested: P-pladsen ved vejen, Bøllingsø, i Moselund øst for Engesvang. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, E-mail: tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90 
 
Torsdag den 8. juni  
Brunkul og friluftsliv i Søby Brunkulslejer 
Vi kører i privatbiler rundt til et par interessante punkter og går kortere ture, hvor der bliver fortalt 
om brunkul, brunkulsgravning, natur, friluftsliv og naturpleje på statens arealer i de gamle 
brunkulslejer. 
Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00 
Længde: Ca. 3km. 
Mødested: Brunkulsmuseet i Søby 
Turleder: Skovfoged Hans Jensen, E-mail: hjn@sns.dk, tlf.: 51 56 17 76 
 
Lørdag d. 10. juni  
Fuglesafari med vildtfrokost 
Tag med på guidet fuglesafari ved 4 naturgenoprettede søer og vådområder på Feldborg 
Statsskovdistrikt. Vi kører i bus til Bølling Sø, Brokholm Sø, Spøttrup Sø og Geddal Strandenge 
Undervejs spiser vi en velanrettet vildtfrokost i det grønne ved Naturcenter Brokholm. Nyd naturen, 
maden og godt selskab. Tilmelding er nødvendig til Feldborg Statsskovdistrikt på tlf. 97 45 41 88 
senest den 5. juni. Der er kun 45 pladser. Pris incl. bus, mad og drikkevarer: Voksne 250kr, børn 
200kr. 
Tid: Kl.:  9-17 
Mødested: Herning og med opsamling ved Bølling Sø.      
Turledere: Naturvejleder Anja V. Hørnell og naturvejleder Torben Bøgeskov 
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Tirsdag den 13. juni 
Krondyr og natravne i Gludsted Plantage 
Vi bestiger bakkeøen, Isenbjerg, og får overblik over Den Jyske Højderyg. Derefter kører vi i biler 
rundt i plantagen for at spejde efter rådyr og krondyr. Mens mørket sænker sig, slutter vi af med at 
gå en tur for at lytte efter natravne. 
Tid: Kl. 20:00 til ca. 23:00. 
Længde: ca.  3km. 
Mødested: P-pladsen på nordsiden af Isenbjerg. Tilkørsel ad Klingedal Brandlinie, som er sidevej 
til vejen mellem Hjøllund og Isenvad. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, E-mail: tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90 
 
Fredag den 16. juni 2006.  
Hør natravnen spille i Kompedal Plantage. 
På en kort travetur i plantagen forsøger vi at finde og høre natravnen. Der er også mulighed for at 
se og høre skovsneppen. 
Tid: Kl. 22.00-23.30.  
Mødested: P-pladsen ved Kompedalvej i plantagens østkant (indkørsel fra rute 13 ved Gråmose). 
Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen.  
Tilmelding: på tlf. 86 66 10 22 senest dagen før. Maks.: 25 deltagere 
 
Tirsdag den 20. juni 
Overdrev på EU-støtte 
Ved Gudenåens og Skjernåens Kilder findes nogle af landets største arealer med kreaturgræssede 
overdrev. Overdrevene er en truet naturtype, der indeholder mange fåtallige plante- og dyrearter. I 
disse år indgår arealerne ved Kilderne i et EU Life-projekt, der har til hensigt at sikre overdrevene 
og deres naturværdier. Gå med og nyd det smukke landskab. Måske er du heldig at møde nogle af 
områdets mere specielle beboere som stor vandsalamander og rødrygget tornskade. 
Tid: Kl. 19:00 til ca. 21:00. 
Mødested: P-pladsen ved Gudenåens Udspring. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, e-mail: tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90 
 
Søndag den 25. juni 
Fuglestemmetur i Feldborg Nordre Plantage 
Gå med rundt om Rævekær og løvtræarealerne nær Stjernehus og Feldborggård og lyt efter 
skovens mange fuglestemmer. Chance for at se og høre kærnebider, spætmejse, træløber, 
rødstjert, fluespappere og spætter m.fl.. Vi slutter af med at drikke den medbragte morgenkaffe. 
Tid: Kl. 06:00 til 08:00 
Længde: Ca. 4km 
Mødested: P-pladsen på Bjørnkærvej 1km nord for Stjernehus. 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, e-mail: tob@sns.dk, tlf.: 20 13 78 90 
 
Tirsdag den 08/08  
En sommerdag på Naturskolen  
Naturskolen Koutrupgård holder åbent hus. Du kan blandt andet prøve at skyde med bue og pil, 
kaste med økse, klatre med sele og tov i høje træer, snitte i træ, flette med pil og hygge dig ved 
bålet med snobrød, popcorn og skumfiduser. Mest for friske drenge og piger, men forældre eller 
bedsteforældre er også velkomne. Husk madpakke og fornuftigt tøj! 
Tid: Kl. 10:00 til 14:00 
Mødested: Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, Hammer, 7160 Tørring.  
Turledere: Naturvejleder Torben  Bøgeskov, tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90, naturvejleder Holger 
Hansen og skovløber Helge Lund. 
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Onsdag den 16/08 
Lyngtur på Harrild Hede 
Netop nu står lyngen på Harrild Hede i fuldt flor. Kør efter skovfogeden ind over heden og oplev 
lyngen blomstre og nyd de efter danske forhold store, åbne vidder. 
Tid: Kl. 19:00 til 21:00 
Mødested: Den gamle vej ved teltpladsen lige øst for Harrild Vandmølle (ved rute 439). 
Turleder: Skovfoged Hans Jensen, e-mail: hjn@sns.dk, tlf. 51 56 17 76 
 
Fredag den 18/08 
Nat-tur i Havbjerg Skov for børn og voksne.  
Vi går en tur på ca. 2 timer hvor vi udforsker skoven om natten. Uglen tuder, det pusler i 
skovbunden – der er ikke stille i skoven om natten. Der er brug for både øre-, lugte- og følesans 
når vi bevæger os ad de små skovstier på jagt efter spændende dyr og planter. Skovturen slutter 
ca. kl. 24:00, og de, der vil overnatte i shelter, pakker soveposerne ud og hører godnathistorie ved 
bålet. Vi står tidligt op, laver kaffe/the, bager bålbrød og synger måske en morgensang.  
Medbring termokande og varmt, praktisk tøj. Børn skal være ifølge med voksne. Max. Antal 
deltagere til overnatning er 25 personer. Tilmelding til overnatning i shelter på e-mail: avh@sns.dk 
eller tlf. 25 27 63 65  
Tid: Kl. 22:00 til 24:00 eller til næste morgen. 
Sted: P-pladsen ved Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev. 
Turleder: Naturvejleder Anja Vensil Hörnell 
 
Søndag den 03/09 
Høstdag ved Naturcenter Brokholm. 
Nu er det sensommer og naturen fylder vores spisekamre. Thomas og Sonja Dahl, der dyrker 
jorden ved Brokholm Sø, har ladet noget hvede stå til os; vi binder neg, maler mel, bager brød og 
griller æbler på åben ild. Kom og vær med til en hyggelig høstdag med hø at hoppe i, smør der 
skal kernes og syltetøj der skal smages. Høstdagen er for både børn og voksne. Medbring evt. 
madpakke. 
Tid: Kl. 10:00-14:00 
Sted: Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev 
Turleder: Naturvejleder Anja Vensil Hörnell, tlf. 25 27 63 65, e-mail: avh@sns.dk 
 
Søndag den 10/09 
Fugle og smådyr ved Bølling Sø 
Bølling Sø med omgivende enge, overdrev og højmoserester byder på solrige septemberdage på 
rigtig gode muligheder for at se fugle, krybdyr, sommerfugle og guldsmede. Gå med rundt og nyd 
det smukke landskab ved søens nordøsthjørne. 
Tid: Kl. 14:00 til 16:00 
Længde: Ca. 4km 
Mødested: P-pladsen ved Bøllingsøgårdvej ved søens østside (tilkørsel fra Kragelund) 
Turleder: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tob@sns.dk, tlf. 20 13 78 90  
 
Lørdag den 23/09 
Sjørup Skov – delvis væltet, men nye muligheder! 
Gå med skovfogeden gennem Sjørup Skov og se skaderne efter stormfaldet i januar 2005. En del 
af stormfaldsarealerne er i foråret 2006 plantet til med løvtræer. Målet er at skabe en mere stabil 
skov med større variation til glæde for dyr og mennesker. Vi slutter af med at spise den medbragte 
madpakke ved en lille sø. 
Tid: Kl. 10:00 – 12:00 
Mødested: P-pladsen ved hundeskoven nær ”Virkelyst”, Viborgvej 85, Sjørup, 8800 Viborg. 
Turleder: Skovfoged Jens Peter Clausen, tlf. 40 84 38 34, e-mail: jcl@sns.dk. 
Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
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Lørdag den 23/09 
Se statens nye skov ved Torup Sø 
For et par år siden erhvervede staten ca. 60 ha af ejendommen Nørre Arritskovgård, der grænser 
op til Palsgård Skov. Der er nu afmærket en sti, der går gennem skov, forbi fortidsminder og en 
idyllisk skovsø og som byder på flot udsigt over Torup Sø. Gå med den lokale skovløber og se og 
hør om herlighederne. 
Tid: Kl. 14:00 til 16:00 
Længde: Ca. 3km.  
Mødested: P-pladsen ved sydenden af Torup Sø på vejen mellem Palsgård Skov og Vrads. 
Turleder: Skovløber Hans Rosen Madsen, tlf. 51 56 17 87 
 
Tirsdag den 26/09 
Hjortebrølstur i Feldborg Nordre Plantage 
Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i den store,  mørke plantage.  
Tilmelding til distriktet senest 25/09 på tlf. 97 45 41 88. 
Tid: Kl. 22:00 til 24:00 
Mødested: I plantagen ved Stjernehus, Bjørnkærvej 14, 7540 Haderup 
Turleder: Skovløber Jens Godskesen, tlf. 40 91 65 63 
 
Torsdag den 28/09 
Hjortebrølstur i Feldborg Søndre Plantage   
Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i den store, mørke plantage. 
Tilmelding til distriktet senest 27/09 på tlf. 97 45 41 88. 
Tid: Kl: 22:00 til 24:00 
Mødested: Amtets p-plads på rute 467 i plantagens nordende. 
Turleder: Skovløber Thomas Hingebjerg, tlf. 25 27 63 59  
 
Lørdag den 30/09 
Hjortebrølstur i Feldborg Nordre Plantage 
Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjorten brøle i morgentimerne. Der er god chance 
for også at se krondyr på turen. 
Tilmelding til distriktet senest 29/09 på tlf. 97 45 41 88. 
Tid: Kl. 07:00 til 10:00 
Mødested: I plantagen ved Stjernehus, Bjørnkærvej 14, 7540 Haderup. 
Turleder: Skovløber Jens Godskesen, tlf. 40 91 65 63. 
 
Lørdag den 30/09 
Svampetur i Nordre Feldborg Plantage 
Tag med på svampetur i Nordre Feldborg Plantage. Medbring kurv og kniv samt evt. 
eftermiddagskaffe. Er der nok svampe og tillader vejret det, slutter vi af med at lave en 
svampestuvning. 
Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
Tid: Kl. 13:00 til ca. 16:00 
Mødested: P-pladsen på Bjørnkærvej nær Stjernehus. 
Turleder: Ruth Nielsen. 
Yderligere oplysninger: Jens Eskildsen, tlf. 97 45 41 65 
 
Fredag den 6/10 
Hør kronhjortene brøle i Kompedal Plantage 
Vi skal høre kronhjorten brøle og opleve den specielle stemning, der er i plantagen en sen og mørk 
aften. 
Tid: 21:30 – 23:00 
Mødested: P-plads ved Kompedalvej i plantagens østkant (indkørsel fra hovedvej A13) 
Turleder: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, e-mail: hnh@sns.dk. 
Tilmelding: Senest dagen før på tlf.: 86 66 10 22 
 



Lørdag den 07/10 
Hjortebrølstur i Gludsted Plantage 
Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i morgentimerne. Der er god 
chance for at se krondyr på turen. 
Tilmelding til distriktet senest 06/10 på tlf. 97 45 41 88 
Tid: kl. 06:00 til 08:00 
Mødested: P-pladsen på Kolpendal Hede på rute 13 nord for Hjøllund. 
Turleder: Skovløber Niels Knudsen, tlf . 51 56 17 71 
 
Søndag den 08/10 
Hjortebrølstur i Feldborg Søndre Plantage 
Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i morgentimerne. Der er god 
chance for også at se krondyr på turen. 
Tilmelding til distriktet senest 06/10 på tlf. 97 45 41 88. 
Tid: Kl. 07:00 til 10:00  
Mødested: Amtets p-plads på rute 467 i plantagens nordende. 
Turleder: Skovløber Thomas Hingebjerg, tlf 25 27 63 59. 
 
Onsdag den 11/10 
Hjortebrølstur i Gludsted Plantage 
Netop nu er krondyrene i brunst. Gå med og hør hjortene brøle i morgentimerne. Der er god 
chance for at se krondyr på turen. 
Tilmelding til distriktet senest 10/10 på tlf. 97 45 41 88 
Tid: kl. 19:00 til 21:00 
Mødested: P-pladsen på Kolpendal Hede på rute 13 nord for Hjøllund. 
Turleder: Skovløber Niels Knudsen, tlf . 51 56 17 71 
 
Mandag den 16/10 
En efterårsdag på Naturskolen  
Naturskolen Koutrupgård holder åbent hus. Du kan blandt andet prøve at skyde med bue og pil, 
kaste med økse, klatre med sele og tov i høje træer, snitte i træ, flette med pil og hygge dig ved 
bålet med snobrød, popcorn og skumfiduser. Mest for friske drenge og piger, men forældre eller 
bedsteforældre er også velkomne. Husk madpakke og fornuftigt tøj! 
Tid: Kl. 10:00 til 14:00 
Mødested: Naturcenter Koutrupgård, Koutrupvej 17, Hammer, 7160 Tørring.  
Turleder: Naturvejleder Holger Hansen, e-mail: hhan@sns.dk, tlf. 51 56 17 85 og skovløber Helge 
Lund. 
 
Søndag den 22/10 
Quizvandring i Havbjerg Skov. 
Røde kinder, godt humør og pulsen op er målet med denne søndags vandretur, der også byder på 
lidt hjernegymnastik. Børn og voksne kan gå turen, hvor man undervejs skal besvare nogle 
naturspørgsmål. Kl. 13:30 trækkes der lod blandt de rigtige besvarelser om en ærespræmie. Vi 
begynder og slutter ved Naturcenter Brokholm, hvor vi til frokost spiser vores medbragte mad.  
Tid: Kl. 10:00-14:00.  
Sted: Naturcenter Brokholm Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev 
Turleder: Naturvejleder Anja Vensild Hörnell, tlf. 25 27 63 65, e-mail: avh@sns.dk 
 
Søndag den 26/11 
Juledekorationstur i Sjørup Skov 
På en travetur i plantagen samler vi pyntegrønt og forskellige naturmaterialer til kranse og 
dekorationer. Der vil på turen blive fortalt om plantagen og distriktets produktion af pyntegrønt. 
Tid: Kl. 10:00 – 12:00 
Mødested: Skovløberstedet Virkelyst, Viborgvej 85, Sjørup, 8800 Viborg.  
Turleder: Skovløber Finn Kjær, tlf. 25 27 63 51. 
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Lørdag den 02/12 
Juleværksted på Naturcenter Damhus 
Få inspiration og hjælp til at lave din egen adventskrans, dekoration og julepynt af Mette og 
Lisbeth. Medbring selv krans, lys og bånd. Ved Damhus kan du klippe gran og finde forskellige 
naturmaterialer. Holger og Helge hjælper imens børnene med at lave fantasidyr, juletræer og 
blomster af kogler. 
Tid: Kl. 13:00 til 16:00 
Mødested: Naturcenter Damhus, Kærvej 1, Hastrup Plantage, 7323 Give. 
Turledere: Naturvejleder Holger Hansen, e-mail: hhan@sns.dk, tlf. 51 56 17 85 og skovløber 
Helge Hansen   
 
Søndag den 10/12 
Pippi-julestue på Naturcenter Brokholm. 
Der dufter af gløgg, pebernødder og æbleskiver på Naturcenter Brokholm, for nu er julen på 
trapperne og vi byder velkommen til årets julestue, hvor Pippi Langstrømpe viser os hvordan hun 
holder jul. Lav din egen juledekoration af materialer fra skoven. Prøv at løfte Pippis tunge vægte, 
snit en nisse eller lav en uro med elle-engle. Fyld kogler med fedt og frø og vær med til at pynte 
fuglenes juletræ. Vi plyndrer Pippis juletræ kl. 16:30. 
Tid: Kl. 13:00-17:00.  
Sted: Naturcenter Brokholm, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev 
Medbring: evt. limpistol, lys, fladtang/rundtang. Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne. 
Turleder: Naturvejleder Anja Vensild Hörnell, tlf. 25 27 63 65, e-mail: avh@sns.dk 
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