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Program for Naturens dag på Brandbjerg Højskole 

 
  

9:30-11:00 Most selv dine æbler - Tag dine æbler med og lån vores saftpresser  

(husk selv at medbringe dunke) 

 
11:00 Menighedsrådet fra Kollerup inviterer til Høstandagt i Herregårdsparken 

på Brandbjerg 

 

12:00 Officielt åbning af mountainbikebane og bålhytte. Vær med når det røde 

bånd klippes og lokalområdes nye paradis for naturoplevelser indvies 

 

12:30-13:30 Rundtur på mountainbikebane og bålhytte v/Vejle Kommune og 

Brandbjerg Højskole. Inklusiv mountainbikeopvisning på den nye bane 

 

12:30 Boderne åbner! Smag lokale råvarer og oplev unikke produkter hos; 

  Hunique - kvalitetsprodukter og foder til din hund 

Pileflet - Se og prøv det ældgamle håndværk i denne arbejdende bod 

Lokal Honning - honning produceret lige bag ved herregårdsparken  

Jelling Bryggeri - Det lokale bryggeri præsenterer et udvalg af deres 

mange specialøl 

Grejs-Holtum jagtforening - Smagsprøver på vildt og aktiviteter for de 

mindste  

Fary Lochan - Det lokale destilleri byder på Dansk single malt whisky, 

gin, snaps, og likør 

Brandbjerg boden - Hør om Højskolelivet, køb en kop kaffe eller en 

pølse direkte fra grillen  

Lokalrådet - Kom og hør om arbejdet for at sikre Jellings plads i 

kommunen. Deltag desuden i konkurrencen og vind skønne præmier 

Egtved Røgeri - Køb lækre specialvarer og få en smagsprøve. Der 

sælges: cider, most, gin, rom, spegepølse og grillpølser samt diverse 

andre delikatesser 

Engmark Ismejeri - Velsmagende ispinde til den varme sommer. Skønne 

økologiske produkter fra jerseykøer 

Dyrenes Beskyttelse - Hør, se, og lær om, hvordan man redder 

nødstedte dyr  
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13:00 Aktiviteterne åbner! Kom og oplev; 
  Æblemosteriet - Smagsprøver og salg 

Skyd med bue og pil - Nyhed: i år med 3D mål  

Skyd med haglgevær- Lerdueskydning med Grejs Holtum jagtforening 

Slap af i bålhytten - Se den nye bålhytte og få lidt godt til ganen 

Træklatring - Opleve naturen fra bøgens krone 

Runefolket - Lav pandekager og snobrød med de lokale spejdere  

Mini dyrskue - Kom helt tæt på et æsel og mærk ulden på et lam 

Børnejagtsti - Oplev naturen for de mindste 

Orienteringsløb - Prøv om du kan finde alle posterne i området 

Bouldering- Kom og klatre uden sele når Brandbjerg Klatreklub inviterer 

indenfor i deres klatrehal 

Tag et selfie med en ørn - Falkecenter Samsø giver dig mulighed for at 

holde en af de majestætiske fugle 

Disseker en gris - Se, mærk og lær om dyrets anatomi i samarbejde med 

en rigtig dyrlæge  

Se en brandbil helt tæt på - Oplev hvordan brandfolk arbejder og prøv 

selv at sidde i den 

 

14:00 Rovfugleshow - Igen i år kan du opleve de prægtige fugle helt tæt på 

 

15:00 Linedance opvisning - Jelling Linedance optræder og byder op til dans 

 

15:00 Gåtur af Grejsdalsstien - Få en tur i Danmarks smukkeste natur og hør 

fortællingerne fra Naturvejlederen på to forskellige ruter á 3,5 km (ca. 1,5 

time) og 7 km (ca. 2,5 time) 

 

17:30-18:00 Fællessang i Parken 

 

18:00 Fællesspisning og friluftsmenu (tilmelding nødvendig) 

 
 

 


