
Tur ved Sir Lyngbjerg

 Glimt fra Naturens Dag ved Sir Lyngbjerg søndag d. 11. september 2011.
Tekst og foto: Arne Christensen

Villy Pedersen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalgruppe i Holstebro, bød velkommen til de 
mange gæster i smukke omgivelser. Ca. 70 mødte op på en af de ret sjældne solskinsdage for at deltage i 
Naturens Dag. Sir Lyngbjerg har været et af Vestjyllands vigtigste samlingspunkter for folkelige møder siden 1860-
erne.



Museumsinspektør Esben Graugaard fortalte om de gamle mindesmærker, som der er 8 af i skoven. Her ved 
mindestenen for Kong Frederik VII, grundlovens skaber. Stenen blev rejst 5. juni 1878, 29 år efter grundlovens 
vedtagelse i 1849. Esbens satte lidt krydderi til sine fortællinger i form af små anekdoter, til morskab for tilhørerne.



Kristian Borup, formand for I/S Lyngbjerg, på den nye friluftsscene, som netop er blevet overdækket. Kristian 
fortalte om selskabets historie og formål. Et af formålene er at skabe et rekreativt område til gavn for alle. Der er 
etableret flere vandreruter i skoven. Yderligere oplysninger kan ses på: www.sir-lyngbjerg.dk

Bo Boysen, naturvejleder fra Holstebro Kommune, viste nyplukkede kantareller til publikum. Kantarellerne vokser 
flere steder i Sir Lyngbjerg.



 

På en af bakkerne i Sir Lyngbjerg blev de besøgende klogere på hvilken type landskab, de står midt i. Bo Boysen 
forklarede, at det faktisk er et endemorænelandskab og ikke en bakkeø, som mange tror. Men der er mange 
ligheder, så forvekslingen er nærliggende.



 

Naturens Dag blev en af de mere velbesøgte dage i Sir Lyngbjerg. Flokken er her på vej igennem skoven hen til 
næste mindesten.



På det højeste sted i skoven, 69 meter over havet, er dette tårn placeret. Fra tårnets top er der en fantastisk 
udsigt!



Efter en spændende Kulturhistorisk og dejlig Natur tur igennem området, er flokken på vej hen til kaffebordet.



Ole Primdahl, formand for Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Holstebro Kommune, takkede 
foredragsholderne for deres oplæg, samt takkede for den store deltagelse i arrangementet.Snakken gik lystigt 
imens kaffen og det hjemmebagte brød blev fortæret.
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