Arrangementer i Sir Lyngbjerg Plantage 2013 ...
Her ses en oversigt over programmet for 2013, nærmere information
kommer når vi nærmer os hvert arrangement.
Lørdag 18. maj - meget tidlig .... kl. 5.00
Når Skoven ”vågner” - Fugletur
En tur med en dygtig fuglekender .... en tidlig morgen, med
efterfølgende morgenmad
Lørdag 8. juni kl. 10.00
Rundtur til Skovene i Naur Sir
Rundtur til Skovene i Naur Sir med fælles ”mad-kurve”. Spisning i
Sir Lyngbjerg med efterfølgende fortælling om naturpleje og
dyreliv i Skoven
Søndag 16. juni kl. 14.00
Gudtjeneste i skoven
Gudstjeneste ved Henrik Guldbrandt Kjær på Scenen i Sir Lyngbjerg.
Søndag 25. august kl. 14.00
Høstmøde med Niels Henrik Arendt
Niels Henrik Arendt taler over emnet ”Om at kvalificere sig til stress
og udbrændthed” og efterfølgende fællessang efter højskolesangbogen med Niels Kristian Fruergaard.
Lørdag 14. september kl. 10.00
Svampetur
Svampetur med Svend Graversen
Torsdag 31. oktober - aften
Halloween aften
Halloween aften i skoven
Lørdag 9. november
Motionsdag
Motionsdag sammen med skolen og skolens venner
		

Vi ses i Sir Lyngbjerg Plantage!

DE KOMMENDE ARRANGEMENTER ...

Når Skoven ”vågner” - Fugletur
Dato/tid Lørdag 18. maj kl. 5.00 til ca. 9.00
Mødested Store P-plads i Sir Lyngbjerg
En lokal og meget dygtig ornitolog vil guide os gennem
skovens fuglelyde, mens skoven vågner.
Efter et par timer med lytten til fuglene går vi tilbage til scenen i
skoven, hvor der er arrangeret ”det store morgenbord” med kaffe/te,
rundstykker, pålæg og meget mere.
Vi forventer at slutte kl. ca. 9.00
Pris for hele oplevelsen 50 kr.

Rundtur til Skovene i Naur Sir
Dato/tid Lørdag 8. juni kl. 10.00
Mødested P-pladsen ved Naur Kirke
Medbring Din egen madpakke
Vi har været så heldige at Ole Thygesen har lovet at guide os rundt i
skovene i Naur Sir og fortælle om skovenes drift og pasning, ligesom der
på turen vil blive orienteret om jagt. Vi har sikret os, at der ikke er jagt i
nogen af skovene den 8. juni.
Turen vil gå gennem præstegårdsplantagerne ved Naur Kirke, Vembvej og
Gedmosen. Efter denne rundtur sluttes af i Sir Lyngbjerg.
Her vil vi tænde op i grillen og du har mulighed for at stege dit medbragte
kød eller hvad du nu skulle have lyst til.
Menighedsrådet i Naur og Sir sogne er medarrangør og vært
ved drikkevarer på turen.
Tilmelding på borups@mail.tele.dk eller tlf. 9743 2096 (Kristian Borup)
Der er plads til alle, så skulle du have glemt at tilmelde dig, møder du
bare op alligevel.
Pris for hele oplevelsen er 20 kr.

