20. april 2016

Tag familien med i skoven og prøv de nye Find Vej-ruter i Elmelund Skov

Prøv ”Find Vej” i Elmelund Skov
Invitation til indvielse af Find-Vej poster
Odense Orienteringsklub indvier lørdag den 30. april kl. 10.00 de nye Find Vej poster i Elmelund
Skov. Kom og prøv et orientringsløb, hvor alle kan være med.
Åbningen markeres med taler af bl.a. Peter Rahbæk Juel, næstformand i By- og Kulturudvalget i
Odense Kommune og skovrider Jakob Harrekilde fra Naturstyrelse.
Herefter står folk fra orienteringsklubben klar til at hjælpe jer i gang med at læse orienteringskort og
komme ud på selve turen, hvor der kan vælges længder mellem 2,5 og 5 km. Ruterne følger
skovvejene og stier, så alle kan være med.
Alle er velkomne og det er gratis at være med. Der er medaljer og diplomer til alle der deltager.
Du kan læse mere om arrangementet og tid og sted i den vedhæftede invitation.
Odense Orienteringsklub har etableret Find-Vej Posterne i et partnerskab med Naturstyrelsen og
Odense Kommune. Orienteringsklubben har opsat pælene med Find Vej poster og står for
vedligeholdelsen af disse. På orienteringsklubbens hjemmeside findes en folder med 2
begynderruter. Desuden er der lavet 24 andre ruter med forskellige sværhedsgrader, så der også er
udfordringer til de mere øvede orienteringsløbere.

T.v.: 8 friske, fyre fra Odense Orienteringsklub fejrer, at de er blevet færdige med at grave 46 pæle i jorden til Find Vej
ved håndkraft. Godt gået!
T.h.: Fra den 30. april kan Find Vej-ruterne bruges til sjov og motion for børn og voksne.
Fotos udlånt af Dansk Orienterings-Forbund

Du kan læse mere om Find Vej I Elmelund Skov på Odense Orienteringsklubs hjemmeside
http://www.odense-ok.dk/?id=294 .
Kontakt: Kim Konstad, Odense Orienteringsklub, tlf. 23 33 85 62, mail formand_2009@odenseok.dk

Elmelund Skovbrugerråd ændrer form – fremover kan flere være med
Gennem de sidste 3 år har der været et Skovbrugerråd for Elmelund Skov. Skovbrugerrådet har
bestået af ca. 12 borgere og repræsentanter fra organisationer, der typisk også har været ildsjæle i
borgerinddragelsen, dengang vi planlagde skoven og som efterfølgende har været med til at få
dannet en række partnerskabsprojekter, som nu giver skovens brugere flere aktivitetsmuligheder i
skoven.
I efteråret 2015 evaluerede Københavns Universitet skovbrugerrådet. I forlængelse heraf er det
besluttet, at ændre på Skovbrugerrådets organisering, så flere har mulighed for at deltage i møderne
og bidrage til udvikling af skoven. I et kommende nyhedsbrev vil der blive inviteret til det første
Skovbrugerrådsmøde i den nye form.
Fra Naturstyrelsen og Odense Kommune skal der lyde en stor tak til de ildsjæle, der har deltaget i
Skovbrugerrådet hidtil og har gjort en imponerede indsat i forhold til bl.a. at få etableret
partnerskaber og bidrage til arrangementer i skoven.
Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk
Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail abo@nst.dk

