
NATURTURE - På opdagelse i Naturen med Billund Kommune
I samarbejde med en række dygtige naturvejledere vil Billund Kommune gerne vise jer og jeres børn nogle af de mange naturperler, som Billund 
Kommune rummer. Derfor afholder vi i sommermånederne 2016 en række ”Ud i naturen” ture, hvor naturvejlederne fortæller og viser naturen frem. 

Jorden Rundt 1
7200 Grindsted 
Tlf.: 79727200
Natur & Friluftsliv

Maj 
”Håbet tur-retur”- Aftentur i Frederikshåb Plantage 
Onsdag den 11. maj, kl. 18.30 – 21.00.
Tag med på en aftenvandring i Frederikshåb Plantage. Sammen 
med naturvejleder Sam Sørensen går vi på opdagelse i den 
smukke og anderledes plantage. Oplev den storslåede natur, og 
hør nogle af de spændende og mystiske fortællinger som planta-
gen er kendt for. På vores rundtur vil vi kigge nærmere på plan-
tagens planter og de smådyr, som vi finder på vores vej. Turen er 
egnet for børn og voksne. Vi går omkring 4 km.
Mødested: P-pladsen ved Bøgvadvej 121, 7183 Randbøl. For 
spørgsmål kontakt: Naturmedarbejder Linda Sønderby tlf.: 7972 
7123 eller Naturvejleder Sam Sørensen tlf.: 4029 3766.

Find liv i vandhullet i Jægerlund Plantage
Søndag d. 29. maj, kl. 13.30-15.30
Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på jagt efter smådyr i 
søen i Jægerlund Plantage. Foråret er for alvor i gang og der er et 
mylder af liv ude i naturen. Efter en kort rundtur i Jægerlund Plan-
tage, hvor vi skal kigge lidt på dyre- og plantelivet i forårsskoven, 
vil vi slå os ned ved søen. Her skal vi se på livet i søen med noget 
af det udstyr naturvejlederen har taget med. Turen er tilrette-
lagt for børn ifølge med forældre eller bedsteforældre, men alle 
andre er også velkomne til at deltage. Vi går ca 1.5 km. Når vi skal 
undersøge vandhullet er det rigtig godt at have gummistøvler på. 
Mødested: P-pladsen på Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 
Vorbasse. For spørgsmål kontakt: Naturmedarbejder Linda
Sønderby tlf.: 7972 7123 eller Naturvejleder Finn Lillethorup
tlf.: 2178 2103.

Juni
Ravnhøj Hede – Aftentur på Kyst til Kyst Stien
Onsdag den 15. juni, kl. 18.30 – 21.00
Tag med på en aftenvandring ved Ravnhøj Hede. Sammen med 
naturvejleder Sam Sørensen går vi langs Kyst til kyst stien og ind 
over Ravnhøj Hede. Sam fortæller bl.a. om heden som levested 
for alverdens dyr og planter og om de naturplejetiltag, der er ud-
ført på heden og ved Rønhøjgaard Fiskeri. På vores rundtur vil vi 
kigge nærmere på hedens planter og de smådyr som vi finder på 
vores vej. Turen er egnet for børn og voksne. Vi går omkring 4 km. 
Mødested: Rønhøjgaard Fiskeri, Sønderhedevej 24 6623 Vorbas-
se. For spørgsmål kontakt: Naturmedarbejder Linda Sønderby tlf.: 
7972 7123 eller Naturvejleder Sam Sørensen tlf.: 4029 3766.

Tag med ud på heden ved Store Råbjerg for at finde nogle af de 
mange smådyr, som lever i den specielle natur. Sammen med 
naturvejleder Finn Lillethorup skal vi på opdagelsestur med 
insekt-suger, net og lup-glas for at finde nogle af de smådyr, der 
gemmer sig på heden. Vi skal kigge nærmere på nogle af de små-
dyr vi finder, og se på hvordan de lever deres liv. Turen er tilret-
telagt for familier med børn på 4-10 år, men alle andre er også 
velkomne til at deltage. Mødested: P-pladsen på Gråhedevej ved 
Store Råbjerg nord for Hejnsvig. For spørgsmål kontakt: Natur-
medarbejder Linda Sønderby tlf.: 7972 7123 eller Naturvejleder 
Finn Lillethorup tlf.: 2178 2103.

Find Krible Krable dyr på Store Råbjerg 
Søndag d. 19. juni, kl. 13.30-15.30

Juli
Sommerfugle-safari i Grene Sande
Søndag den 17. juli 2016 kl. 13.00 -15.00
Tag familien med på sommerfugle-safari i Grene Sande og op-
lev det smukke naturområde. Den entusiastiske naturvejleder, 
foredragsholder og biolog Morten DD guider rundt i Grene Sande 
på jagt efter sommerfugle og andre insekter. På turen håber vi at 
finde flere af områdets flotte og iøjefaldende sommerfugle.  Vi 
holder også øje med de omkringflyvende vandnymfer og de strej-
fende biller. Medbring gerne sommerfuglenet, glas og kikkert. 
Turen er egnet for børn og voksne. Vi går omkring 4 km.  Møde-
sted: P-pladsen på Billundvej, norøst for Gyttegård Golf Klub. For 
spørgsmål kontakt: Naturmedarbejder Linda Sønderby 
tlf.:7972 7123.

August

Naturfortællinger ved Rækkebjerge 
Tirsdag den 9. august 2016 kl. 18.30-21
Tag med på en aftennaturvandring på Rækkebjerge nord for 
Billund, og oplev sammen med naturvejleder Peer Høgsberg den 
særprægede fredede bakkekam Rækkebjerge midt i Simmelmose.
Hør om dens dannelse, både den geologiske og mytologiske for-
klaring, og om planterne og tørvegravningerne i Simmelmosen. Vi 
går omkring 4 km. Turen er egnet for børn og voksne. 
Mødested: P-pladsen på Sønder Egsgårdsvej, nordvest for 
Billund.  For spørgsmål kontakt: Naturvejleder Peer Høgsberg  tlf.: 
2364 0265.  

I skumringstimen når dagen slutter og natten starter er der en 
særlig stemning i naturen, som vi skal opleve på denne aftentur 
med naturvejleder Finn Lillethorup. Når dagen slutter, er der 
mange dyr, der går til ro, men der er også mange, der står op og 
gør klar til deres natteliv. På denne aftentur over Sønderby Hede 
og Frodeslund Plantage skal vi blandt andet lokke natsværmere 
til med snore dyppet i rødvin og ultraviolette lamper. Tag gerne 
en lommelygte eller pandelampe med på turen. Turen er egnet 
for børn og voksne. Vi går omkring 3 km. Mødested: P-pladsen 
ved flugtskydebanen på Vesterhedevej, Grindsted. For spørgsmål 
kontakt: Naturmedarbejder Linda Sønderby tlf.: 7972 7123 eller 
Naturvejleder Finn Lillethorup tlf.: 2178 2103.

Skumringstimen – når det bliver nat i naturen 
Lørdag d. 27. august, kl. 20.30-22.30

Tag med naturmedarbejder Mads Navntoft Olsen til Store 
Råbjerg, og hør om de igangværende og kommende naturpleje-
tiltag. På turen vil vi lede efter hedens spændende dyr og planter. 
Det vil det være muligt at se sommerfugle, guldsmede, fugle og 
forskellige fine planter som tranebær og kattefod. Mads fortæller 
endvidere om kommunens frivillige afbrændingsteam, som det vil 
være muligt at tilmelde sig. Vi går omkring 4 km. Turen er egnet 
for børn og voksne. Mødested: P-pladsen på Gråhedevej ved Sto-
re Råbjerg nord for Hejnsvig. For spørgsmål kontakt: Naturmedar-
bejder Mads Navntoft Olsen tlf.: 7972 7099.

Naturpleje på Store Råbjerg – Aftentur på heden
Torsdag d. 4. august, kl. 17:30-19:00

Vi ses i naturen!Turene er desværre ikke egnede for gangbesværede.


