
Velkommen til Naturens Dag 
 

Søndag d. 14. september 2014 kl.11-21 
Årets tema: Find vej ud i naturen. 
Udgangspunktet for alle aktiviteter på Naturens Dag på Holmsland er Røjklit 
Havn,Røjklitvej 14  
Naturens Dag er mærkedag for oplevelser i naturen, og der lægges op til at både 
børn og voksne opdager nye spor i vores område  
 
Dagen starter kl. 11 på festlig vis ved, at vi får besøg af Martin Keller. 
Ja det er Martin fra Martin og Ketil! 
Martin Keller er kendt fra Naturpatruljen på DR og 
senere fra naturudsendelser på TV2, begge steder i et 
samarbejde med Ketil Teisen.  
Fra 2012 har Martin været med til at udvikle 
Jesperhus Junglezoo, som er en moderne 
formidlingszoo , hvor de tropiske dyr lever frit på ca. 
3000m2 jungle. 
Martin vil formidle naturglæden til store og små 
gennem sang, madlavning over bål, fortælling om dyr 
ved fjorden, gå en tur i området og udpege spor og 
skjulesteder efter dyr. 
Dette spændende indslag er gratis og varer til kl. 12.30, hvor de øvrige aktiviteter 
starter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplev de blå spejdere på havnen. 
 
Røjklit Havn er tilholdsstedet for den 
nystartede spejdergruppe ved vand under Blå  
Spejderkorps. Gruppen vil en del af dagen være 
til stede på havnen og sørge for 
snobrødsbagning og fiskeri. 
Ansvarlig: Lis Astrup mob.50 93 43 83 
 

Program for Naturens Dag 

 Kl. 11      Martin Keller og den forunderlige natur. 

 Kl. 13      Holmbo Kær Digespor med busafgang fra havnen. 

 Kl. 13      Sejltur til Hindø med vandretur. 

 Kl. 13      Oplev Marinehjemmeværnet 

 Kl. 17      Mulighed for at prøve en kajaktur. 

 Kl. 18      Udtrækning af præmie på billetterne, fællesspisning 

 Kl. 19.30 Natten falder på over Røjklit Havn. Stjernekiggeri. 
 



Holmbo Kær Digespor 
 

Vandretur fra Spangen til Røjklit Havn 
 

Lær nye spor at kende 
Lær en ny natur at 
kende 
Lær dyrelivet at kende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale kræfter vil guide og fortælle om, hvad vi ser og oplever på den 7 km. lange 
tur. Først langs diget ved Vonå, derefter langs diget ved Stadil Fjord.  
Der vil blive serveret forfriskning på mellemvejen. 
Turen egner sig ikke til barnevogne, og det tilrådes med solidt fodtøj. 
Mødested: Røjklit Havn kl. 13, hvorfra der køres med bus til Spangen.  
Billetter til bustransport til startstedet koster 20 kr. pr deltager. Alle deltagere er 
herefter med i lodtrækning om fine præmie. Der er udtrækning i havnen kl. 18. 
Der udleveres desuden diplomer til alle, som fuldfører turen.  
Ansvarlig: Bodil Schmidt mob. 51 91 71 09 
 

                                                                                                                                                                                                                       
Oplev Marinehjemmeværnet på Røjklit Havn 

Marinehjemmeværnet stiller med et kommandokøretøj og en gummibåd med 
besætning. 
De vil overvåge sikkerheden på vandet under deltagernes transport til Hindø og 
tilbage igen.  
Samtidig vil der ved Marinehjemmeværnets besøg i Røjklit Havn være mulighed for 
at blive informeret om deres opgaver i al almindelighed og hvilken rolle, de spiller i 
dagligdagen. 
Marinehjemmeværnet vil være i havnen/på 
fjorden i tidsrummet kl. 13-17.  
Kom og kig nærmere på deres grej og udstyr. 
Ansvarlig: Sjoerd Both mob.50 41 52 44  
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Hindø-turen 
Vandretur og eftermiddagskaffe på Hindø 

Nu er chancen der-et helt særligt tilbud. Bliv fragtet pr. båd, sejl selv eller ro over til 
Hindø Riviera. Kom i land og nyd den smukke natur på en gåtur rundt på den 
afmærkede sti- ca.2 km. 
Erling Mortensen (ømanden) vil fortælle om øens historie og dens dyre- og fugleliv. 
Fra øen er der storslåede udsigter mod 
Ringkøbing, Holmsland, havbjergene og Stadil 
Kirke. 
I forbindelse med gåturen arrangerer vi et fælles 
kaffebord med små forfriskninger. 
Medlemmer af Stadil Fjord Bådelaug vil sørge for 
sikker transport til og fra øen. 
Medlemmer af Holmsland Friluftslaug inviteres til 
at ro i kajak over til Hindø. Det vil blive et flot syn 
på fjorden. 
Er der deltagere, der ikke ønsker at blive sejlet derover, men alligevel har lyst til at 
deltage i gåturen og eftermiddagskaffen derovre, så er det denne dag muligt- og 
tilladt- at køre derover i egen bil. I Hee drejes til venstre ad Agersbækvej, følg vejen 
syd om kirken og de ca. 3 km. ud til broen til Hindø. Kør frem til Erlings sommerhus 
og parker der. Der kan også cykles. 
Hindøturen koster 20 kr.pr.deltager.  
Billetter købes i havnen fra kl. 13. Derefter er der afgang til Hindø. Alle deltagere er 
herefter med i lodtrækning om fine præmier. Der er udtrækning i havnen kl. 18, så 
gem jeres billet. 
Ansvarlig: Esther Larsen mob.29 29 97 61 
Ansvarlig for transport på fjorden: Henning Mølgaard mob. 22 87 25 10 
 
 

Natten falder over Røjklit Havn. 
 
Solen er lige gået ned, himlens blå 
bliver mørkere og efter et stykke 
tid begynder stjernerne at vise sig.  
Oplev hvordan nattemørke lægger 
sig over Røjklit Havn. Se himlens 
flotte farver, hør om, hvordan de 
opstår og få vejledning om, 
hvordan man finder vej på 
stjernehimlen.  

Fra kl. 19.30 til kl. 22.00 (også i tilfælde af halvskyet vejr)  
Alle kikkerter kan bruges som stjernekikkert, så husk at tage din kikkert med!   
Ansvarlig: Sjoerd Both mob.50 41 52 
 



 
 
Vi er 5 foreninger, der er gået sammen med Dansk Naturfredningsforening og 
Friluftsrådet om at arrangere Naturens Dag på Holmsland. 
 
Det er vores håb, at rigtig mange fra alle aldersgrupper fra nær og fjern denne dag 
vil klæde sig på og begive sig ud i vores smukke natur. 
Smør en madpakke, pak madkurven eller benyt jer af muligheden for at købe pølser 
og brød, drikkevarer, kaffe og kage.  
Boden på havnen vil have åbnet hele dagen.  
 
 
Holmsland Sogneforening 
Stadil Fjord Bådelaug 
Søspejderne DDS, Ringkøbing 
Holmsland Friluftslaug, HGU  
Holmsland Jagtforening 
Assisteret af Marinehjemmeværnet 
   

 

 

 

  
  

 


