
Nyt fra landsbyklyngen VestRum

Landsbyklyngen VestRum  
er et samarbejde mellem Tim, Hover,  
Torsted, Hee, No, Stadil og Vedersø.
Se mere på vestrum.dk og facebook.com/vestrum - solide rødder i det lokale samfund

Annoncesponsor:

 

Den 10. september afholdes der Naturens dag over hele landet, og de syv sogne i VestRum er naturligvis også med i dette spændende arrangement.  
Vi byder på spændende oplevelser for enhver smag - både for store og små! 

Det er gratis at deltage i vores mange arrangementer, så der er rig mulighed for at hele familien får en aktiv dag i naturen.

Udførligt program med præcise steder og klokkeslæt følger i næste udgave af Lokalposten den 7. september.

Planlæg allerede nu en spændende dag for hele familien. Besøger I mindst tre forskellige steder i VestRum,  kan I også deltage i en lille konkurrence.

Hover
• Rundvisning på Lyngsmosefæstningen
• En tur på hesteryg
•  Bag pandekager og nyd en kop kaffe  

ved shelterlejrpladsen
• Sejl en tur i kano fra Kvindhøjene til Hee
• Afmærket vandresti ved Kvindhøjene
• Får og lam ved Lyngsmosefæstningen

Torsted
• Go-run løbet
•  Åben bi-gård. Hvis vejret og bierne tillader  

er der rundvisning i bigården.  
Smagsprøver på varme vafler

Tim
•  Guidet tur i Skoleskoven og Tim Skoles Mose 

med opgaver for børn
•  Tennisklubbens udendørsbaner er åbne,  

hvis du har lyst til at prøve et spil tennis
• Laserskydesimulator
• Naturfilm
• Musikalsk underholdning

No
• Rundvisning og fiskeri i Oxriver Put & Take
•  Vandløbsbiologi for børn – fang smådyr mv.  

i Nobæk
•  Guidet åbent hus i Vindmølle- og  

Solcelleparken, Nørhede-Hjortmose

Hee
• Guidet tur til Hindø
• Kanosejlads på Hover Å
• Snobrødsbagning
• Trækfærge over dammen
• Tur på hesteryg
• Smag på røget fisk
• Lær de lokale snapseurter fra ådalen at kende
• Bueskydning
• Vandretur langs Hover Å
• Bind en flue
• Ørredfiskeri i søen
•  Åben i Familepark West med:  

Hoppepude – trampoliner – vandcykler –  
kanoer – robåde – minigolf – svævebane – 
beachvolley

Naturens dag i VestRum
Aktiviteter i naturen søndag den 10. september kl. 10-16

ALLE AKTIVITETER

ER GRATIS

Se detaljeret program i LokalPosten  den 7. september

Stadil
 Smag på Sogneparken - smagsprøver på hyld og æbler. Prøv tennisbanen

Vedersø
 3 vandreture med udgangspunkt fra Kaj Munks Præstegård


