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: De tilsandede ege - Vild vestjysk natur (Efterårsferie)
: Filsø - Havørnen og odderens rige (Efterårsferie)

Betaling: Kontant eller Mobilepay. Enkelte events er med tilmelding

Mere info om turene? - Skan QR koden og besøg min hjemmeside: www.meretevigen.dk.
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Filsø - Havørnen og odderens rige
Havørnene yngler nu fast ved Filsø og odderne er der også en god chance at få at se efter at Filsø blev genskabt i
2012. Vi vandrer på Langodde til det nye fugletårn og får historien om Filsø og de gode steder at se havørn og odder.
Hør også om Atlantvolden, naturpleje, og tiden med landbrug ved Filsø. Medbring gerne kikkert. Turen er ca. 4 km
lang. God familietur. Egnet for barnevogne/klapvogne. Dansksproget
Dato: 18. april, 1. juli, 15. juli, 16. oktober
Tidspunkt: 13-16
Mødested: P-plads øst for Filsø, kør efter Filsøvej 30, 6854 Henne.
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk. Mobil: 2588-2205
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig
Arrangør: www.meretevigen.dk

Snapsetur ved Filsø
Vi starter turen med den storslåede udsigt fra Tejnebjerg på Filsø Hede. Derefter går vi over Filsø Hede til Storeholm
Fugletårn ved Filsø. I får historien om naturgenopretningen af Filsø, naturpleje, klithedens dyr og planter, og I får
nogle tips til gode snapseurter, og et par smagsprøver. Medbring snapseglas og poser til urter.
Turen er ca. 5 km lang. Dansksproget
Dato: 8. juli, 5. august.
Tidspunkt: 18.30-21.30
Mødested: P-pladsen ved Tejnebjerg på Porsmosevej, 6854 Henne.
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk. Mobil: 2588-2205
Pris: Voksne 150kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig
Arrangør: www.meretevigen.dk

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø
Vi følger i Fynbomaleren Johannes Larsens fodspor fra Henne Kirkeby hvor han kom gennem 30 år og boede på
Henne Kirkeby Kro, til Filsø som han elskede så højt og mistede! Mange af Larsens mest kendte fuglemalerier er
malet ved Filsø. Turen er også fortællingen om hvordan Filsø genopstod i 2012 ved et historisk stort
naturgenopretningsprojekt. På turen smager vi på et par gode snapse med smag af naturen, noget af det Johannes
Larsen holdt rigtig meget af. Turen er ca. 6 km lang. Dansksproget.
Dato: 14. april, 11. august
Tidspunkt: 13-16
Mødested: P-pladsen ved Henne Kirke, Strandvejen, 6854 Henne
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk. Mobil: 2588-2205
Pris: Voksne 150kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: www.meretevigen.dk
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De tilsandede ege – vild vestjysk natur!
Oplev det unikke og vilde vestjyske landskab med klitplantager, klitheder og de mange spændende fortællinger som
landskabet gemmer på. Vi vandrer blandt tilsandede egetræer, bestiger Gråmule Bjerg og ser Filsø og Vesterhavet
fra oven, alt sammen en del af Naturpark Vesterhavet. Turen afsluttes ved Filsø som blev genskabt ved et historisk
stort naturgenopretningsprojekt i 2012. Turen er ca. 6 km lang. God familietur. Egnet for barnevogne/klapvogne.
Dansksproget.
Dato: 31. maj, 15. oktober
Tidspunkt: 13-16
Mødested: Nørreenge P-plads ved Kærgård Plantage/Løvklitten. Kærgårdvej 6b, 6840 Oksbøl.
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk. Mobil: 2588-2205
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: www.meretevigen.dk

Maler Lyngbo - naturalist og naturist
Vi vandrer i Maler Lyngbos (1871-1968) fodspor over Lyngbos Hede som han lod frede, forbi hans hjem og hører om
Lyngbos liv både som naturalist og naturist. Få også et indblik i den særegne vestjyske natur tæt på Vesterhavet.
Lyngbo var naturalist og malede især det vestjyske landskab, og folks liv på landet. Han var også kendt som en noget
excentrisk herre der syede sit eget tøj, og holdt meget af at gå nøgen rundt i sin have. Maler Lyngbo satte mange
spor i sit lokalområde, både med fredningen af Lyngbos Hede og at han skænkede areal til en af landets første
naturistcampingpladser. Turen er ca. 5 km i varieret terræn. Dansksproget.
Dato: 19. juni, 14. august
Tidspunkt: 18.30-21.30
Mødested: P-pladsen ved Tuttes Bjerg, lige før Henne Strand, Strandvejen 6854 Henne.
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk Mobil: 2588-2205
Voksne 100 kr./børn 50 kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: www.meretevigen.dk

Snapsetur ved Houstrup Strand
Kom med på tur i klitlandskabet ved Houstrup Strand og lær om alle de gode snapseurter der vokser tæt på havet.
Saml til din egen snaps på turen og få også en smagsprøve eller to af de gode dråber! Få også fortællingen om det
barske klitlandskab og menneskers liv her tæt på havet med, sandflugt, sejlads og strandinger.
Medbring snapseglas og poser til urter
Turen er ca. 5 km i varieret terræn. Dansksproget
Dato: 12. juni, 21. august
Tidspunkt: 18.30-21.30
Mødested: P-pladsen ved Houstrup Strand, Houstrup Strandvej, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk Mobil: 2588-2205
Voksne 150 kr./børn 50 kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: www.meretevigen.dk
3

Vikingerne ved Filsø - cykeltur
Filsø har været rammen om mange af vores forfædres liv, med jagt, fiskeri og adgang til Vesterhavet. På nordsiden af
Filsø ved Henne Kirke lå der en stor vikingetidsbebyggelse som centrum for håndværk og handel. Hør historien om
Vikingerne ved Filsø, og nogle af de mange andre spor vores forfædre har sat sig, med gravhøje, voldgrave og
spændende fund. Vi cykler gennem landskabet og har flere stop undervejs. Turen er ca. 10 km. Dansksproget.
Dato: 17. maj, 5. juli
Tidspunkt: 13-16
Mødested: Kløvbakken Rasteplads, Strandvejen 199, 6854 Henne
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk Mobil: 2588-2205
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig
Arrangør: www.meretevigen.dk

Oplev Filsø på cykel
Oplev det storslåede landskab ved Filsø på cykel. Turen går ad cykelstierne rundt om Filsø. Vi gør flere stop undervejs
hvor deltagerne får fortællingen om det historiske naturgenopretningsprojekt der i 2012 genskabte Filsø, nu
Danmarks 6. største sø. Vi besøger Langodde Fugletårn og måske får vi havørnene at se. Turen er ca. 16. km.
Dansksproget.
Dato: 12. juli, 19. juli, 9. august
Tidspunkt: 13-16
Mødested: Filsø Ellipsen. Kærgårdvej 14b, 6854 Henne
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk Mobil: 2588-2205
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig
Arrangør: www.meretevigen.dk

Hugorme- og bunkerssafari i Nymindegab
Kom med på hugorme- og bunkerssafari og oplev det storslåede landskab ved Nymindegab. Her, mellem hav og fjord
kan du opleve både sjældne dyr og planter, opleve bunkere fra 2. Verdenskrig og høre spændende fortællinger om
livet på vestkysten med fiskeri, skibsforlis og farefulde redningsaktioner. Medbring gerne lommelygte og kikkert.
Turen er ca. 5 km i varieret terræn. God familietur. Dansksproget.
Dato: 3. juli, 10. juli, 17. juli, 7. august
Tidspunkt: 13-16
Mødested: P-plads ved Nymindegab Strand. Vesterhavsvej 329, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Kultur- naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk. Mobil 2588-2205
Pris: Voksne 100kr/Børn 50kr. Betaling: Kontant eller Mobilepay. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: www.meretevigen.dk
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Filsø Picnic – Påske Picnic
Filsø Picnic starter med en lækker frokost i det grønne fra Strandvejen 82. Herefter guidet tur i Løvklitten med
historien om det helt specielle landskab, skabt af sandflugten. Herefter går turen til Filsø, hvor vi oplever søen og
kronvildtet fra Petersholm Fugletårn. Der vil være fokus på naturen lige nu, de gode snapseurter og en smagsprøve
eller to. Filsø Picnic afsluttes med lidt lækkert sødt at gå hjem på. Turen er ca. 3 km lang. Dansksproget.
Dato: 21. april
Tidspunkt: 12.00-15.00
Mødested: Oplyses ved tilmelding
Turleder: Kultur- og naturformidler Merete Vigen Hansen. post@meretevigen.dk Mobil 2588-2205
Pris: Voksne 300kr/Børn 200kr. (Filsø Madpakke, guidet tur, drikkevarer og sødt)
Tilmelding senest d. 19-4 på post@meretevigen.dk
Max. 25 deltagere.
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