
Evald Tang Kristensen (1843–1929) 
vandrede tusinder af kilometer på 
kryds og tværs af Jylland – helt ud 
i de fattigste hedeområder for at 
optegne folkeminderne før de for-
svandt. Han overnattede på lergulve, 
sad ved sygesenge eller ventede 
i timevis på at en husmandskone 
skulle blive færdig med storvasken, 
så hun kunne fortælle eller synge for 
ham. Tang Kristensen vurderes af ef-
tertiden som en folkemindesamler på 
verdensplan. Ved Kongenshus Minde-
park er der udstillet billeder af Evald 
Tang Kristensens hedebeboere, og 
til dette arrangement vil historiefor-
tæller Anna Grethe Bech og sanger 
Helle Bøjlesen tage os med ind i Tang 
Kristensens livshistorie med indlagte 
viser og eventyr.
Inden vi besøger udstillingen, er der 
en guidet tur gennem mindedalen i 
Kongenshus Mindepark. 

Hedeselskabet samarbejder med 
Coop om etablering af nye Folke-
skove. Som første fælles projekt har 
parterne erhvervet ejendommen 
Idomlundvej 12 i Holstebro på ca. 113 
ha. Storåen løber på ejendommen, 
og det bliver destinationen for årets 
fisketur. Storå har en rig fiskebe-
stand, der både tæller laks, ørred, 
stalling, helt, ål, gedde, aborre og 
skalle. Laksebestanden har været 
truet, men er siden år 2000 vokset, 
og der kan igen fiskes efter laks. 
Deltagere mellem 18 og 65 år skal 
selv sørge for et gyldigt fisketegn. 
For personer over 65 år gælder 
sygesikringskort eller kørekort som 
legitimation for fritagelse for køb af 
fisketegn. Hedeselskabet sørger for 
køb af laksekontingent. Fiskedagen 
er gratis for medlemmer, og man kan 
tilmelde én person pr. medlemskab.

MØD HEDENS
ANSIGTER

FISKETUR VED 
STORÅEN

Der er mulighed for en oplevelse 
lidt ud over det sædvanlige, når 
naturvejleder Tonny Toftdahl tager 
os med på en guidet tur i smukke 
Ålvand Klithede i Nationalpark Thy. 
Vi mødes ved Faddersbøl Mølle, en 
hollandsk mølle fra 1862, der var 
i drift frem til 1960’erne, og som 
siden er restaureret.
Naturvejlederen fører os herfra til 
nogle af de steder i klitplantagen, 
hvor der er mulighed for på afstand 
at studere den imponerende trane, 
og der er også mulighed for at se 
gæs, råvildt og kronvildt. Med-
bring kikkert og eventuelt kamera. 
Bemærk: Vi går ikke på kompromis 
med hensynet til fuglene. Derfor 
kan der ikke udstedes tranegaranti, 
men der er garanti for en flot natur-
oplevelse. 

FUGLETUR I 
NATIONALPARK 
THY

TILMELDING
Der er plads til 30 medlemmer og 
gæster ved dette arrangement, og 
der er åbent for tilmelding fra den 
15. december 2020 kl. 08.00 på 
www.hedeselskabet.dk/oplevelser

TILMELDING
Der er plads til 35 medlemmer og 
gæster ved dette arrangement, og 
der er åbent for tilmelding fra den 
15. december 2020 kl. 08.00 på 
www.hedeselskabet.dk/oplevelser

NORDJYLLAND MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND

Vi mødes søndag den 28. 
marts 2021 kl. 11.00 ved 
 Fadders bøl Mølle, Egebak-
sandvej 2, 7700 Thisted.  
Turen varer cirka tre timer. 

Vi mødes onsdag den 14. april 
2021  kl. 17.00 ved udkigstårnet 
midt i Kongenshus Mindepark. 
Indkørsel fra Vestre Skivevej 
142, 8800 Viborg. Arrange-
mentet varer cirka tre timer.

Vi mødes lørdag den 17. april 
2021 kl. 08.00 på Idomlundvej 
12, 7500 Holstebro.

TILMELDING
Der er plads til 10 medlemmer ved 
dette arrangement, og der er åbent 
for tilmelding fra den 15. december 
2020 kl. 08.00 på   
www.hedeselskabet.dk/oplevelser
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Søby Brunkulsmuseum skildrer arbejdsliv og dagligliv for de arbejdere, som sled 
i Søby Brunkulslejer – på sit højeste helt op til 2.000 ad gangen. Gennem alle år 
bliver det til cirka 10.000, som har arbejdet i Danmarks største brunkulsdistrikt. 
Vi begynder med en tur rundt på området og slutter på det gamle husmands-
sted Voldsgaard, hvor der i vinteren 2019-20 blev opbygget en udstilling om 
naturens udvikling i Søby Brunkulslejer. 

I sommer skiftede Ramboline, Lara, Djungla og Jenny tilværelsen i cirkus ud med 
livet i et åbent og moderne elefantanlæg i Knuthenborg Safaripark. Det nye anlæg 
skal give parkens gæster følelsen af at stå og kigge ud over den afrikanske busk- 
og skovsavanne, og elefanterne har mulighed for at bevæge sig frit på et område 
på næsten 150.000 m2. HedeDanmark har anlagt anlægget, og på denne aften kan 
I høre om projektet og om parkens arbejde med dyr og natur.

Snapseurter, smagsstoffer og skrøner. Denne aften tager vi en tur rundt i snap-
seurternes univers sammen med naturvejleder Jes Aagaard, Naturskolen Vesta-
mager og lektor emerita Susse Mohr Markmann, ambassadør for Hedeselskabet. 
De vil vise os og fortælle om de forskellige planter fra Amager, der kan anvendes 
til fremstilling af kryddersnapse samt fortælle om områdets historie og udvikling. 
Du får selvfølgelig også mulighed for lave din egen snaps.

SØBY BRUNKULSLEJER

ELEFANTBESØG I KNUTHENBORG

MIDTJYLLAND

DE VILDE SNAPSEURTER PÅ AMAGER

ØERNE

SJÆLLAND

TILMELDING
Tilmelding åbner den 16. marts. 
Mere info følger.

TILMELDING
Tilmelding åbner den 16. marts. 
Mere info følger.

TILMELDING
Tilmelding åbner den 16. marts. 
Mere info følger.

Vi har fået ny hjemmeside, og første gang du logger ind, 
skal du vælge ’Glemt adgangskode’ og taste en selvvalgt 

adgangskode, som du fremover logger ind med. Det er en god idé at 
gøre dette, inden vi åbner for tilmelding til medlemsarrangementer.

OBS: 

1. JULI 2021 

6. MAJ 2021

Foto: K
nuthenborg Safaripark 

I 2019 blev et 3.000 kvm-stort legelandskab i Botanisk Have i Aarhus indviet. 
Anlægsarbejdet er udført af HedeDanmark, der fortæller os om arbejdet. Efter en 
tur på legepladsen besøger vi foreningen Botanisk Haves Venner, en frivillig gruppe 
som vedligeholder et stykke af Botanisk Have, som ellers ville være blevet nedlagt. 
Vi slutter af med en rundvisning i Væksthusene, hvor vi bliver guidet gennem de 
fire klimazoner med fortællinger om natur og planter fra hele verden.

LEGEPLADS OG NATUR I BOTANISK HAVE
MIDTJYLLAND

TILMELDING
Tilmelding åbner den 16. marts. 
Mere info følger.

3. JUNI 2021

01. JUNI 2021
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OPLEV HEDESELSKABET

MEDLEMS-
ARRANGEMENT
Fisketur i  
Storå ved Holstebro

MEDLEMS- 
ARRANGEMENT
Elefanterne i 
 Knuthenborg

MEDLEMS- 
ARRANGEMENT
En rutsjetur?  
Vi besøger Botanisk 
Have i Aarhus

MEDLEMS-
ARRANGEMENT
Hedens Ansigter  
og Kongenshus 
Mindepark

MEDLEMS-
ARRANGEMENT
Fugletur i 
Nationalpark Thy

MEDLEMS-
ARRANGEMENT
Vil du blive klogere  
på krydderurter  
(til snaps)? Sjælland

MØDE FOR 
 NATUREN
Naturmødet 2021 i 
Hirtshals 27.-29. maj. 
Alle kan deltage, og 
det er ganske gratis.

MEDLEMS-
ARRANGEMENT
Besøg Søby Brunkuls-
lejer i Midtjylland

17.
april

1.
juli

3.
juni

14.
april

28.
marts

1.
juni

27.
maj

6.
maj

SØG MEDLEMS-
PULJEN

DU kan også søge Hedeselskabets 
medlems pulje. Hvert år uddeler vi 
25.000 kroner til ti udvalgte natur-
projekter. Som navnet antyder skal man 
være medlem af Hedeselskabet for at 
søge, og projektet skal have en relation  
til naturen og styrke lokalområdet.

NY HJEMMESIDE

Hedeselskabet har fået en ny hjemmeside 
på www.hedeselskabet.dk
Siden har fortsat fokus på videnformidling, 
og det visuelle udtryk og brugeroplevelsen 
er blevet forbedret. Vi håber også, at 
du oplever siden sådan. Første gang du 
logger ind som medlem, skal du klikke på 
’Glemt adgangskode’ og derefter angive 
en adgangskode, som du selv vælger.

HUSK at vælge adgangskode inden du 
sætter dig til tasterne for at melde dig til 
medlemsarrangementer.

MEDLEMSPULJE    MEDLEMSPULJE

MEDLEMSPULJE    MEDLEMSPULJE


