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Elever fra Sanderum skoles 7. kl. planter skovbryn med træer og buske 

 

 

Snart slås bommene op til Elmelund Skovdag på Søndag 
 

De sidste uger har der være arbejdet ihærdigt i skoven, på kontorerne og hos de frivillige for at være 

klar til Elmelundsdagen: Foldere er delt ud i lokalområdet, piktogramstandere og skilte er ved at 

blive sat op, så man kan finde rundt i skoven og de frivillige forbereder deres aktiviteter.  

 

Søndag den 25. maj kl. 10.00 slås bommene til den store nye skov op og der vil være adgang til det 

15 km lange stisystem.  

 

For de friske er der et motionsløb på 5 km kl. 10. En fin chance for at komme rundt i skoven og 

opleve landskabet. 

 

Jagthornblæsere kalder til åbningen af skoven kl. 11 inde ved Bolbro i den østlige del af skoven, 

hvorefter Rådmand Jane Jegind markerer åbningen ved at plante træer og holde en tale. VandCenter 

Syds direktør Anders Bækgaard indvier den første vandpost i skoven. Derefter guider skovrider 

Søren Strandgaard langs Vandvejen ud i skoven -  først til afsløring af skilte som 6.klasser fra 

Sanderumskolen har lavet for at fortsætte til Naturstyrelsens skovstand. Og der er flere fristelser ude 

ved vandboringerne længere mod vest. Og der er mange aktiviteter hele vejen fra øst til vest langs 

vandvejen fra 10 til 16.   

 

Der bliver også mulighed for at købe træer til skoven hos Folkeskoven, idet vi samler sammen til at 

plante skoven tættest på Bolbro. 



Alle der kan, vil vi gerne opfordre til at tage cyklen, eller at parkere bilen ved Tietgenskolen, da vi 

har fået lov at låne deres parkeringsplads denne dag. Parkeringspladserne i skoven kan kun rumme 

en begrænset antal biler. Der er også mulighed for at parkere på marken overfor P-pladsen ved 

Bolbro. 

 

Kontakt: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, tlf. 21709611, mail bbl@odense.dk  

 

 

Skoler bidrager også til plantningen af skoven 

66 skoleelever fra Vestre Skole, Enghaveskolen og Sanderum Skole har mandag og tirsdag plantet 

træer i Elmelund Skov sammen med Naturstyrelsens skovløbere. Børnene kastede sig over opgaven 

med stor energi og godt humør og fik plantet skovbryn med mange forskellige træer og buske, bl.a. 

æbler og hyld. Til slut blev de trakteret med en bålstegte pølser og juice, så der var også energi til 

gå- eller cykelturen tilbage til skolerne.    

Kontakt: Anni Borup, Naturstyrelsen, tlf. 21490024, mail abo@nst.dk 
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