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Tirsdag d.17. august 2021 kl.18.30- 20.30. 

Holme å genopretning- hvad byder fremtiden på 

 
 

For 100 år siden tog man vandet fra Holme å for at bruge det til elproduktion. I løbet 

af de følgende år er løbet meget vand igennem kanalen, men nu er tiden løbet fra 

den form for elproduktion, og man har besluttet at give vandet tilbage til åen. Vi 

starter dagen ved Holme å kanalen og Karlsgårde sø og går en lille tur langs kyst til 

kyst stien med fokus på området og hvad der vil ske, når kanalen mister sit vand. 

Efterfølgende kører vi ned til Holme å for at opleve, hvor langt man er nået med 

genopretningen, og hvad der kommer til at ske fremover. Hvilken betydning kan 

genopretningen få for livet i og omkring åen. 
                                                       

Mødested: Grødepladsen ved Holme å kanalen, Bredmosevej (tætteste adresse 

som kan bruges til GPS: Rolandshytten, Bredmosevej 31, 6800 Varde). 

Eller Grønttorvet kl. 17.50. 

 

Pris ved transport: 50 kr. 

Turleder: Naturvejleder Morten Vinding. 

Tilmelding: senest d. 15. august kl. 20 til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller 

28288836. 
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Søndag d. 29. august 2021 kl.12- 14.30. 

Tur til Gammelgab 

 

 

   Foto: Erik Brejl 

Vi går en tur i området, der bl.a. rummer rigkær, og ser hvad vi støder på af fugle, 

insekter og planter. Hvad det sidste angår, kan vi håbe at se: Leverurt, Sump-

Hullæbe og Vibefedt. 

Vores guide, Klaus Kevin Kristensen er biolog og ansat ved Ringkøbing-Skjern 

kommune og har et betydeligt kendskab til både insekt-og plantelivet. 

Leder: Klaus Kevin Kristensen 

Mødested: P-plads for enden af Gammelgabvej eller på Grønttorvet kl. 11.10. 

Pris: ved transport: 60 kr. 

Husk at medbringe solidt fodtøj (fugtigt terræn) og evt. kaffe. 

Tilmelding: senest d. 27. august kl.20 til Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk 

Angiv dit telefonnr. og hvor du møder. 
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Søndag d. 5. september 2021 kl. 13-16. 

Hedepleje i Marbæk (i samarbejde med Esbjerg Naturplejeforening/DN-

Esbjerg samt Natur- og kulturformidlingscenter Myrthuegård) 

 

Kom og få en hyggelig dag med at fjerne uønsket opvækst af træer på heden i 

Marbæk ved Esbjerg, så vi sikrer, at heden stadig fremstår flot og lysåben - til gavn 

for hedens fugle, dyr og planter samt til glæde for mennesker. Ellers vil heden vokse 

til i krat og skov. Her kan vi virkelig gøre en forskel. Alle aldre kan være med. Vi har 

ørnenæb/grensaks, sav, etc., men medbring gerne selv. Man behøver ikke at være 

hverken stor eller stærk for at være med. Man arbejder i sit eget tempo og stopper 

efter eget ønske. Vi trakterer med mad og drikke undervejs. 

 

Mødested: Marbæk plantage ved Skelvej. Parkering gerne på Bopladsvej. 

Kontakt: evt. spørgsmål til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller 28288836. 

 

 

 

 

Søndag d.26. september 2021 kl. 13-17.30. 

Tur til Store Darum 

Vi går rundt i en meget anderledes landsby, hvori der ligger cirka 50 gamle 

marskgårde. Gadenavnene er også ret specielle, og der knytter sig gode historier til 

flere af dem. En tur i Sandgadens Plantage, som ligger på noget jord, som ingen 

oprindelig ville have – det var simpelthen for sandet. Kvindeegen og nogle af byens 

gamle personligheder omtales også. Omtale af eksisterende og nedrevne bygninger 

(som nogle måske husker) medtages. En meget varieret tur langs den gamle kirkesti 

med sjove historier og sagn ud til geesten. En tur ud til digerne og tilbage igen (på 

hver side af Nordre Fløjdige). Der er kaffepause undervejs i naturen. Afsluttende 

med tur ud til Sneum sluse. Afhængig af vejret og deltagerønsker kan turen 

afkortes. I alt ca. 10 km, hvis man tager hele turen. 

Turleder: Jens Søren Andersen. 
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Mødested: P-pladsen ved Darum Kirke, Laurentiusvej 1, 6740 Bramming eller 
Grønttorvet kl. 12.40. 

Pris: transport: 15 kr.  

Tilmelding: senest d. 24. september kl. 20 til Mona Hadrup, mona@hadrup.dk eller 
tlf. 40327105. 

 

 

 

 

 

 

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl.13-16 

Svampejagt i Sdr. Plantage Varde (i samarbejde med Esbjerg Naturplejeforening)  

Vores meget svampekyndige og erfarne guide Johny Hansen leder os gennem Sdr. 

Plantage på jagt efter svampe. September er normalt en rigtig god svampemåned, 

så vi håber, kurvene bliver fyldt op. Ved turens afslutning kontrolleres kurvenes 

svampeindhold, så ingen kommer hjem med ”mandagseksemplarer”. 

Medbring kurv og evt. kniv. 

Turleder: Johny Hansen. 

Mødested: Grønttorvet kl. 12.30 eller Sdr.Plantage, Natur-Kultur Varde, Roustvej 
111. 

Pris: transport: ca. 10 kr. 

Tilmelding: senest 30. september kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836. 
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Lørdag d. 9.oktober 2021 kl. 9.  

Skjern Enge (i samarbejde med DOF/Sydvestjylland) 

 
Foto: Kim Fischer 

 

 

Efterårstrækket kører nu for fulde gardiner – alt kan ske! Især i Skjern Enge, der er 

en magnet for de trækkende fugle, der går ned her for fouragere og samle kræfter til 

det videre træk. 

Turledere Kim Mogensen og Per Fabricius fra DOF og Finn Madsen. 
                                                                           

 

 

Mødested: Grønttorvet kl. 8 eller ved P-pladsen ved Hestholmtårnet, Skjernåvej 

6880 Tarm. 

 

Pris: transport: ca.70 kr. 

 

Tilmelding: senest d. 7. oktober kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller 

tlf.: 30116287. 
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Mandag d. 8.november 2021 kl. 19-21. 

Naturen som spisekammer – om at slippe naturen fri i sin have ved Merete 

Vigen (i samarbejde med DN/Esbjerg) 

 

 
 

Mødested: Hovedbiblioteket Esbjerg, StormP-salen. 

 

Fotoforedrag om hvordan Merete Vigen bruger naturen som spisekammer, med 

svampe, bær og planter året igennem. Kærligheden til naturen blever året igennem 

til snaps, marmelader og meget andet. Foredraget handler også om. Hvordan man 

får naturen ind i sin have eller på altanen, skaber mere biodiversitet omkring sig, og 

slutter fred med skvalderkål. 

Merete Vigen har firmaet Merete Vigen, Kultur- og naturformidling, hvor hun 

formidler det vestjyske landskab på guidede ture og events. Kerneområderne er 

Filsø – Henne Strand – Nymindegab. Se mere: www.meretevigen.dk. 

 

Foredraget varer ca. 1½ time, derudover er der mulighed for spørgsmål og debat. 

 

Kontakt: Carsten Mathiesen, tlf.: 28288836, email: cm@egonline.dk 
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Foreningens bestyrelse: 

Formand: Carsten Mathiesen, Krebsens kvarter 113, Esbjerg,  tlf. 28288836, cm@egonline.dk. 

Kasserer: Anne Grete Meander, Jyllandsgade 61, Esbjerg, tlf: 27640776, meanderklinik@mail.dk. 

Finn Madsen, H.C.Andersens Alle 1 , Esbjerg, tlf: 30116287, ornitfinn@hotmail.com. 

Mona Hadrup, Spangsbjerghaven 111, Esbjerg, tlf:40327105, mona@hadrup.dk 

Arne Krogh Clausen, H.Drachmannsalle 1A, Esbjerg, tlf:  21304703, a.clausen@esenet.dk 

Suppleant: Svend Hadrup, Gl. Vardevej 156 Esbjerg, tlf: 21457206,  svend@hadrup.dk  

 

 

Tilmelding til turene: 

Til formanden på e-mail: Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 28288836, se dog de 

enkelte ture! 

 

 

Kontingent: 100,- kr.pr person (intet familiemedlemskab!) 

Bemærk, at der ikke udsendes girokort, men beløbet indbetales til 

foreningens konto: 7606  0004058217     Husk at anføre navn!                                                                 

 

 

Det er muligt at få en påmindelse pr mail om turene ca. 10 dage før de afholdes. Hvis du er 

interesseret i at komme med på listen, så send din mail-adresse til: mona@hadrup.dk 
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