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Villy Pedersen byder velkommen og Vibe Søndergaard fortæller om dagens aktiviteter

DN Holstebro og Naturstyrelsen Midtjylland havde inviteret til et fælles arrangement ved Tinkerdal Besøgssted ved 
Skave til Naturens Dag søndag den 8. september. Makkerskabet blev en pæn succes, og fra DN Holstebros side 
vurderes det, at et sted mellem 80 og 100 voksne og børn i kortere eller længere tid besøgte det populære 
besøgssted i løbet af de tre timer, arrangementet varede.
Naturvejleder Vibe Søndergaard Naturstyrelsen Midtjylland viste et eksempel på, hvordan naturens råvarer kan 
bruges til madlavning. Denne eftermiddag var der skvalderkål-frikadeller (uden kød) på menuen. Finthakkede 
blade blandet med masser af æg, mel og krydderier og blev stegt over bål, og resultatet var efter prøvesmagernes 
vurdering ”ik´så ringe endda”.



Der er godt gangng i træfældningen

Og her ses resultatet



Vibe Søndergaard havde tillige skaffet både tilladelse samt sikkerhedshjelme, økser og save til træfældning og 
brændeproduktion, så børn og forældre kunne forsøge sig som skovarbejdere på gammeldaws manér. Adskillige 
småtræer og et enkelt større træ blev således fældet og savet i brænde eller skåret i skiver, som triumferende blev
hjembragt til minde om en god eftermiddag.

Der var kø ved bueskydningen

Bueskydning var også en meget populær aktivitet, og køen for at komme til var til tider meget lang. Der blev 
snittet flittigt og afbarket mange grene, ligesom forhindringsbanen blev afprøvet af både børn og voksne.



Koncentration i snitteværkstedet

Forhindringsbanen forceres



Juice, kaffe og kage nydes

Børn og natur – eller børn i naturen er et godt miks. Det blev endnu engang bevist.
Og så er det jo heller ikke så dårligt, at de gode oplevelser kan snakkes igennem over en forfriskning. Traditionen 
tro havde DN Holstebro sørget for hjemmebagt kage, juice, kaffe og the, og det svandt godt i forsyningerne, 
efterhånden som de voksne fik overtalt børnene til at slippe det spændende og uvante værktøj.
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