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[Find vej ud i naturen] på Naturens Dag i Hee ved Hover Å 

Søndag den 14. september er der åbent hus i naturen i hele landet. I Hee inviterer Hee Lokalråd 

og Spejderlejren Ølstoft v/Sct. Georgsgildet til indvielse af projekt fiske og naturlegeplads ved 

Hover Å, Beliggende Heebro 3A, Hee, 6950 Ringkøbing  

Tag på fisketur, kanosejlads og smag på naturen eller prøv et orienteringsløb for hele familien. Det 
er nogle af de oplevelser naturen byder på, og søndag den 14. september, hvor det er Naturens 
Dag.  

I Hee inviterer Hee Lokalråd til Naturens dag ved Hover Å, hvor alle er velkomne til at opleve 
naturen. Dagen starter med at Ole Therkelsen, Formand for Sct. Georgsgildet, byder velkommen kl 
11.00.  Derefter kl. 11.15 åbner Byrådsmedlem Ole Kamp stedet. 

Efter indvielsen er der indvielse af 3,5 km sti langs Hover Å over til hovedvejen og tilbage med 
stiforbindelse i sydende af Hee By. Langs stien er der opsat poster med spørgsmål som skal 
besvares og afleveres på kort når man kommer tilbage fra turen. Der er fine præmier til de bedste. 

Ved Shelterne bages der snobrød. (Medbring evt. selv snobrødspind) 

Kanosejlads.  Spejderne står for kanosejlads i søen inden for åen, Man vil også kunne sejle i Hover 
Å, evt. opstrøms, afhængig af antal lystfiskere. 

Lystfiskeri. I Hover Å, samt i søen ved Shelters. I Hover å er der rigtig mange fisk til affangning efter 
weekendens store udslip af ørreder fra Vadhoved og Bratbjerg Dambrug. Medbring selv fiskestang. 
Fiskeriet er gratis denne dag, og fangster må hjemtages gratis. 

I bålhuset kan købes øl-vand, kaffe og brød, samt grillstegte pølser m. tilbehør 

Er man ikke til nogen af ovennævnte aktiviteter kan man gå sig en tur i skoven, hvor man kan gå på 
jagt efter vilde bær og frugter. - Vi vil gerne give børn og familier mulighed for at smage på 
naturen og alt det man kan finde derude lige nu. Brombær, æbler, svampe, urter – alt sammen er 
noget vi har i skov og krat. Vi glæder os til dagen og håber rigtig mange vil benytte sig af 
muligheden for at få fælles oplevelser i naturen, siger formand for Hee Lokalråd Erling Madsen og 
Formand for Ølstoftlejren Ole Therkelsen, der selv byder velkommen ved Naturlejepladsen.  

Arrangementet er del af ”Naturens Dag”, hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og 
en lang række lokalforeninger åbner naturen i hele landet for besøgende. På www.naturensdag.dk 
kan du søge på arrangementer i nærheden eller få ideer til familiens naturoplevelser på egen 
hånd. 

Find vej ud i naturen 
I år handler Naturens Dag om at finde vej ud i naturen. Vejen kan gå over glatte sten, op i høje 
træer, eller den kan følge et dyrespor eller et hjemmelavet kort. Men det kan også være en 
opfordring til at finde nye veje og nye måder at opleve naturen på, eller give sig i kast med nye 
friluftsaktiviteter. Paletten er nemlig stor, der er over 200 forskellige aktiviteter over hele landet 
på Naturens Dag.  

http://www.naturensdag.dk/


Børn har godt af at færdes i naturen 

I 2012 viste en Gallup undersøgelse, at børn kun er halvt så meget ude i naturen i dag, som deres 

bedsteforældre var, da de var børn. I anledning af Naturens Dag spørger vi, hvad de børn, der 

færdes i naturen, egentlig får ud af det. Faktisk viser forskning fra Danmark og udlandet, at leg og 

aktiviteter i naturen gavner børnenes motoriske og mentale udvikling. 

- Smidighed, balance og koordination er centrale færdigheder, som udvikles bedre hos børn, der 

færdes på naturens bølgede og bevægelige underlag, siger idrætssociolog Gunnar Breivik fra 

Idrætshøjskolen i Oslo.     

 

Skoler og institutioner holder også Naturens Dag  

Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, holder Danmarks 

Naturfredningsforening og Friluftsrådet Naturens Dag for skoler og institutioner. Det sker fra den 

8. til 12. september, hvor lærere og pædagoger slipper børnene ud en eller flere dage læring, 

undervisning og leg i naturen. I år er 133.000 børn tilmeldt Naturens Dag via deres skole eller 

institution.  

Yderligere information om arrangementet i Hee:  

TID, STED, PROGRAM og andre informationer i Ringkøbing Ugeavis 

Erling Madsen, formand Hee Lokalråd, e-mail: em@hee-entreprise.dk, mobil: 20134528 

Ole Therkildsen, Formand for Ølstoftlejren, e-mail: o.therkildsen@hotmail.dk, mobil 29268990 

 

 

Find billeder og info på: www.dn.dk  

www.oelstoft.webbyen.dk 

www.hee.dk 

 

 

Yderligere information om Naturens Dag: www.naturensdag.dk  

Astrid Bjørg Mortensen, Friluftsrådet, e-mail: abm@friluftsraadet.dk telefon: 24 65 62 30 

Sanne Liv Buggeskov, Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: sanne@dn.dk telefon: 61660777 
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