
Velkommen til
Naturens Dag
i Naturens Rige
Søndag d. 12. september 2021 

kl. 10.00 - 19.30

Årets tema: Den eventyrlige natur

Udgangspunkt for alle aktiviteter 
på Naturens Dag på Holmsland er Røjklit Havn

Røjklitvej 14 • 6950 Ringkøbing



 
Aktiviteter på Naturens Dag: 
Kl. 10.00   Pladsen åbner. Salg af fiskekort og billetter til turene.  
Kl. 10.30 Borgmester Hans Østergaard åbner Naturens Dag. Praktiske 

oplysninger. 
Kl. 11.00 1. falkoneropvisning ved Louise Vedel, Falkecenter Samsø. 
Kl. 12.00 Salg af fiskekort og billetter til turene fortsætter. 
Kl. 12.30-13.30 Fluebinding ved Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening. 
Kl. 12.30 Rebslagning. 
Kl. 12.30 Aktivitet med HGU. 
Kl. 12.30 Fisketur på fjorden med Westcoast-Sportsfishing - ca. 2 timer. 
Kl. 12.30 Sejlads med fiskerbåde til Hindø. Hjemsejlads kl. 14.00 fra 

Hindø. 
Kl. 12.30 Hestevognstur med fortælling til Lodbjerg Hede. Ca. 1½ time.  
Kl. 12.30-13.30  Prøvetur i kajak, pedalkajak og SUP. 
Kl. 13.30 2. falkoneropvisning ved Louise Vedel, Falkecenter Samsø. 
Kl. 13.30 Fiskeri fra Vonå Engbro ved Ringkøbing og Omegns 

Sportsfiskerforening. Bustransport - hentes kl. 15.00. 
Kl. 14.30 Sejlads med fiskerbåde til Hindø. Hjemsejlads kl. 16.30 fra 

Hindø. 
Kl. 14.30 Hestevognstur med fortælling til Lodbjerg Hede - ca. 2 timer. 
Kl. 14.30 Snapsetur til Lodbjerg Hede - bustransport- ca. 2 timer. 
Kl. 14.30 Fisketur på fjorden med Westcoast-Sportsfishing - ca. 2 timer. 
Kl. 14.30 -16.00 Prøvetur i kajak, pedalkajak og SUP. 
Kl. 15.30 Rebslagning. 
Kl. 15.30 Kast med fiskegrej ved Ringkøbing og Omegns 

Sportsfiskerforening. 
Kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste ved Ole Lange. 
Kl. 18.00 Fællesspisning – forhåndstilmelding – se længere inde i 

folderen.  
 

Læs mere om aktiviteterne inde i folderen. 
Gratis aktiviteter på havneområdet: 

 Spejderaktiviteter omkring bålet. 
 Smedearbejde. 
 sNak og Æd. Prøvesmagning af stegt og røget vildt. 
 Falkoneropvisning med høg, ugle og falk. 
 Bygning og renovering af stærehotellerne. 
 Rebslagning. 
 Strikning.  
 Rådyrgevir slibes til smykker. 

Køb frokosten på Røjklit Havn. 
I pølse- og kaffevognen kan købes pølser, drikkevarer, kaffe og kage, og der kan købes nystegte 
fiskefrikadeller og – fileter i fiskeboden.  
 
Billetter à 40 kr. (børn 3-12 år halv pris) til sejltur til Hindø, snapsetur, hestevognstur, fisketur på fjord  
og ved Vonå Engbro.   
Billetterne kan købes ved madpakkehuset på Røjklit Havn. Med i prisen følger kaffe og kage. 
Ansvarlige: Anni Bundgaard og Maybritt Pugflod. 
 
Til fisketurene både på fjord med Westcoast-Sportfishing og ved Vonå Engbro med Ringkøbing og Omegns 
Sportsfiskerforening skal indløses fiskekort til 50 kr. for alle mellem 18-65 år. 
 Westcoast-Sportsfishing er behjælpelige. 



 

Åbning af Naturens Dag på Røjklit Havn 
ved borgmester Hans Østergaard. 

Ringkøbing Skjern kommune, som Hans Østergaard står i spidsen 
for, har i år lagt billet ind på at blive Danmarks vildeste 
kommune.  
Grønne og vilde projekter ses allerede, og ud over at kunne vinde 
en pengepræmie ønsker man, at naturen og biodiversiteten 
vinder.  
Det glæder os meget, at borgmester Hans Østergaard har sagt ja 
til at åbne Den eventyrlige Naturens Dag på Røjklit Havn.  

 
 
 
 
Falkonerjagt ved falkoner Louise Vedel Falkecenter Samsø. 
 
Den eventyrlige Natur er tema for Naturens Dag 2021, og mon ikke det bliver eventyrligt, når 
falkoner og indehaver af Falkecenter Samsø Louise Vedel kommer på besøg med høg, ugle og falk. 
Louise har en stor passion for og kærlighed til rovfugle og ugler. 
I 13 år har de majestætiske ørne, dragende ugler, lynhurtige falke og frække høge fyldt hendes 
tilværelse, og fuglenes fascinerende flyvninger har glædet publikum i alle aldre. 
 
 

 
 
Nu er det vores tur til at opleve de 
eventyrlige flyvere.  
Flyveopvisningen er gratis. 
Louise vil være på havnen fra åbning og til  
kl. 15, og der vil blive givet opvisning kl. 11.00 
og kl. 13.30.  
Skulle nogen have lyst til at holde enten høg, 
ugle eller falk, så er det en mulighed mod 
betaling på 50 kr. Denne opkrævning af hensyn 
til fuglene.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
sNak og Æd  med Holmsland 
Jagtforening. 
 
Hvad jægerne i år har skudt vides ikke, men 
én ting er sikkert: der vil blive røget, stegt, og 
der vil blive lejlighed til at smage vildt med 
vinger og vildt med pels i jægernes bod.  
Alt serveret med et friskbagt flute og et lille 
glas rødvin sponseret af Dagli`Brugsen i 
Kloster. 
Ud over at have lejlighed til at smage, hvad jægerne har ”nakket”, vil der dagen igennem være 
mulighed for at høre en jagthistorie, at stille spørgsmål til jægerne om jagt i almindelighed og høre 
nyt om bekæmpelse af mårhunden. 
Ansvarlig: Karsten Krægpøth. 
 

Smykker af gevir. 
Vi skal lave unikke ”eventyrlige” smykker af gevirer, 
hovedsagelig krondyrgevir.  
Vi skal save, pudse, bore og sætte lædersnøre i. 
Kom og tag mor eller far i hånden – og få lavet et smukt 
smykke. 
Ansvarlig: Erika Andersen 

 

 
 
 
 
 
Snapsetur på Lodbjerg Hede. 
Lav selv din eventyrlige snaps. Den kunst 
kender Aase og Niels Lind, og de har budt ind 
på at dele deres viden og erfaring. 
Hvilke planter og bær egner sig?  
Skal der bruges vodka eller snaps?  
Hvor længe skal kryddersnapsen trække?  
Bussen kører fra havnen og efter en mindre 
gåtur inviteres ind i den hyggelige have på 
Hybenvej hos Aase og Niels, hvor der serveres 
viden og smagsprøver på kryddersnaps 
sammen med kaffen. 
Ansvarlige: Aase og Niels Lind. 



 

Fiskeri på Vonå fra Vonå Engbro. 
På havnen fluebinding og kast med fiskegrej. 

Tag på opdagelse i lystfiskeriets verden - og prøv kast med 
fluegrej/spinnegrej, bind en flue til åens ørreder eller kom med ud til 
Vonåen og forsøg at fange en af de flotte aborrer. Fiskegrej kan 
lånes.  
Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening, der har fiskeretten på 
mange dejlige strækninger ved Hover Å, giver dig muligheden for at 
kaste snøren ud til dejlige oplevelser i den vestjyske natur. 
 Ansvarlig: Kaj Børge Simonsen og Finn Bendorff Pedersen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Blå Spejder omkring bålet. 
Blå Spejder har Røjklit Havn som mødested.  
De vil sørge for,  at røgen stiger til vejrs, og 
hele dagen vil der være hygge og aktiviteter 
omkring bålstedet.  
Ansvarlig: Leif Andersen. 
 
 
 

Smedelauget.  
Der er tændt op i essen, og jernet og 
hammeren er klar, når Vestjysk 
Smedelaug fra Bundsbæk Mølle er på 
besøg med deres mobile smedje.  
Erfarne smede giver os indblik i fagets 
2000 år gamle tradition og 
arbejdsmønster. 
Under kyndig vejledning får vi mulighed 
for selv at lave en kniv, en krog eller 
lign. Større børn er velkommen til at 
være med. 
Ansvarlig: Carlo Madsen. 
 



 
 

Rebslagning. 
 
Glem ikke ”håndens værk” og de hele processer. 
Vi vil lave reb – nøjagtig som rebslageren gjorde det i 
gamle dage. 
Vi bruger høstbindegarn, og rebet bliver tvundet af 
12 snore.  
Kom og hjælp os med at lave et reb.  
Vi laver reb 2 gange i løbet af dagen. 
Ansvarlig: Erika Andersen. 

 
 
 
 

 

Sejltur til Hindø. 
Lokale bådejere vil sørge for transport ad vandvejen til Hindø. Det er en stor oplevelse at komme 
sejlende til øen, at gå i land og nyde udsigten herfra mod Holmsland, fastlandet, havbjergene og 
Stadil Kirke. 
Naturvejleder René Batista Hankelbjerg vil invitere på gåtur på øen og sætte fokus på den spiselige 
natur. Man bliver præsenteret for 6 spiselige planter og skal så selv på jagt efter dem.  
Der vil blive fortalt om øens natur, og Erling Mortensen (ømanden) vil under kaffen berette om 
livet på Hindø før og i dag. 
Bemærk at der i år er sat tidspunkter på turene til Hindø. 
Ansvarlig: Rasmus Bay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prøvetur i kajak, SUP og pedalkajakker. 
Går du med en drøm om at komme tæt på vandspejlet 
og vil du gerne på opdagelse på fjorden, så har du 
chancen på Naturens Dag. 
Fra kl. 12.30 til kl. 16.30 er det muligt at få en gratis 
prøvetur i kajak, på supboard eller i en pedalkajak. Dog 
pause fra 13.30 til 14.30, hvor der er falkoneropvisning. 
Der er redningsveste til udlån.  

 
 

 Friluftslauget stiller med instruktører til en kajaktur i laugets kajakker. Det er også muligt at 
ro sammen med en instruktør i en to’er-kajak. 
Ansvarlig: John Larsen. 

 
 

 

 Surffarm i Gl. Sogn har udlånt paddleboards og udstyr. Morten Thomsen vil her være klar 
til at give en introduktion og guide på den første SUPtur på fjorden. 
Ansvarlig: Morten Thomsen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westcoast-Sportfishing kommer på havnen med instruktør og to 
pedalkajakker. Kajakker, som drives frem ved pedalkraft. På den måde 
frigøres hænderne til f.eks. styring af fiskegrej og fotografering. 

Kajakkerne har også den fordel, at de kan sejles ind i smalle passager. Afprøv under kyndig 
vejledning denne mulighed for at sejle med pedalkraft. 
Ansvarlig: Westcoast- Sportfishing. 



 
 
 

Kajakkerne, der drives frem ved pedalkraft 

 
Fiskeri på fjorden. 
Westcoast- Sportfishing er klar til at give en fiskeoplevelse på fjorden. Det bliver muligt sammen 
med en erfaren lystfisker at komme ud med båd og fiskegrej. 
Fisketuren varer ca. 2 timer. 
Der bliver to ture i løbet af dagen, og der skal købes billet. Billetten, som også indbefatter kaffe og 
kage fra pølsevognen, koster 40 kr. 
Er man mellem 18-65 år skal desuden indløses fiskekort a 50 kr., hvad instruktøren fra Westcoast- 
Sportfishing vil hjælpe med.  
Ansvarlig: Westcoast- Sportfishing. 
 
 

 

 

 
 



 
Strikketelt. 
Alle er velkomne i strikketeltet enten for at 
strikke/hækle eller bare for at sludre. Medbring gerne dit 
strikke/hækletøj og lad dig inspirere af naturens mange 
indtryk ved havnen. Hyg dig i godt selskab sammen med 
andre i den skønne vestjyske natur.              
Ansvarlig: Ulla Ibsen.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Friskstegte fisk fra hav og fjord. 
Fiskeboden har åbent hele dagen, og der vil igen i 
år blive lejlighed til at dufte og smage friskstegte 
fiskefileter og – frikadeller. 
 

 
 
Hestevognstur med 
fortælling. 
De erfarne kuske Aage Jensen og 
Johannes Korshøj har spændt de 
sorte oldenborgere Troja og Ulits 
for vognen, og der bydes på 
søndagstur til Lodbjerg Hede. 
Med på turen er Niels Peder 
Jensen (Post). Han vil undervejs, 
og mens kaffe og kage serveres 
på Lodbjerg Hede, fortælle 
stedets historie.  
Skru tiden tilbage, sæt tempoet ned og oplev naturen fra et vognlad. 
Alle – børn, unge og gamle er velkommen til at være med. 
Ansvarlige: Aage Jensen, Johannes Korshøj og Niels Peder Jensen.  
 

 



 
”Stære søger bolig,” skrev vi i 2015.  
Det fik de, men der er brug for nye. 

Stærene fik deres boliger og disse boliger har hver sommer siden 
været beboet af stære og stæreunger.  
Nu trænger stæreboligerne til en renovering, og det skal ske ved 
fælles hjælp på Naturens Dag.  
Bo Nielsen fra Fokus Fritidshuse er klar med vejledning, materiale, 
og skolen har udlånt værktøj. 
Ud over renoveringen kan der bygges nye huse, enten til at sætte 
op på havnen eller til at tage med hjem til opsætning i haven.   
Alle er velkommen til at være med. Medbring evt. selv værktøj. 
Ansvarlige: Marie Busch Nielsen og Bo Nielsen.  
 
 
 
 
 
 

Outdoor aktiviteter med HGU. 
Naturen holder åbent året rundt, og vi glæder os til at opleve, hvad 
Holmsland Idræts- og Gymnastikforening har af overraskelse på 
Naturens Dag på Røjklit Havn.  
Ansvarlige: Marian Bach Jeppesen og Mads Jørgensen. 
 
 

 
Afslutning på Naturens Dag 2021. 
De tre gange tre bedeslag fra smedens ambolt kalder kl. 17 til en kort friluftsgudstjeneste ved 
sognepræst Ole Lange.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fællesspisning.  
Kl. 18.00 Fællesspisning i det store telt. 
I år kommer maden fra Menu i Søndervig.  
 
Pris for maden er for voksne 100 kr. og 50 kr. for børn 3-12 år. 
Betaling og tilmelding sker til Holmsland Sogneforening senest  
mandag d. 6. september på MobilePay 221722.  
Henvend jer til Dorthe Krogsgaard på  
mobil 23 29 97 91, hvis I ikke har MobilePay. 
 
Husk at opgive antal af børn og voksne. 
 
Medbring selv kniv og gaffel. Drikkevarer kan købes i pølsevognen.  
Holmsland Sogneforenings Lopper og Genbrug sørger for glas og tallerken. Tag gerne begge dele 
med hjem efter endt brug. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vi er 8 foreninger/institutioner og Ringkøbing-Skjern Kommune,  
der er gået sammen med Danmarks 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 
efter vejrliget og deltage i festlighederne på Naturens Dag på Holmsland og begive sig ud i vores 
smukke natur. 
Fiskeboden og pølsevognen på havnen har åbent hele dagen, og her sælges også drikkevarer, kaffe 
og kage.  
 
Holmsland Sogneforening 
Lodbjerg Hede Grundejerforening /Stadil Fjord Bådelaug 
Blå Spejder, Ringkøbing 
Holmsland Friluftslaug 
Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening 
Holmsland Jagtforening 
Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ny og Gl. Sogn Kirke 
 
Tak for økonomisk støtte fra: 
 
 
 
 
 
 
Tak for materialestøtte fra: 
 

 

 
 
 
 




