MANDAG 14. SEPTEMBER 2015

04 RINGKØBING . HVIDE SANDE

Højt til himlen og
tæt på naturen
Der var aktiviteter nærmest for enhver smag, da der søndag
blev holdt Naturens Dag omkring Røjklit Havn.

Der var liv dagen igennem
på Røjklit Havn, hvor der var
masser af arrangementer i
anledning af Naturens Dag.
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RØJKLIT: Den ligger som en
lille perle ud til Stadil Fjord,
Røjklit Havn. Og stedet bliver
brugt mere og mere, både til
aktiviteter på land og i vandet.

Søndag var havnen hjemsted for mange forskellige aktiviteter i forbindelse med Naturens Dag, den anden søndag
i september.
Vejrudsigten havde lydt på
regn fra morgenen af, men
trods truende skyer holdt det
tørvejr.
Der kom mange til arrangementet, flest børnefamilier
eller bedsteforældre med børnebørnene, men også mange
uden børn.
Otte foreninger og Ringkøbing-Skjern Kommune var gået sammen om de mange arrangementer. Hver forening
kom således med noget og sine egne frivillige og så kan det
hurtigt blive et omfattende og
spændende arrangement.

Ingen klumper

Martin Keller diskede op med mad over bål.

Tre-årige Mia får sin første ridetur.

»Vi har valgt at lade arrangementerne løbe fra klokken
10.30 til klokken 19.00, så det
løber over hele dagen og ikke
klumper sig sammen på nogle
få timer. Vi ser jo gerne, at der
er rigtig mange, der opdager
havnens muligheder, fortalte
Esther Larsen, der repræsenterede Holmsland Friluftslaug.
På vandet var der sejlture til
Hindø og der var også mulighed for at prøve havkajak.
På land prøvede børnene
ponyrideture, blandt andre
tre-årige Mia, der knap kunne fylde ridehjelmen ud.
»Det var første gang, at hun
var oppe på en hest, men hun
syntes det var sjovt«, fortalte
Mias mor, Louise Hillebrandt.

Med til arrangementet var
også Martin Keller, kendt fra
børne-TV. Allerede i onsdags
var han i Kloster Børnehave og
Holmsland Skole, blandt andet for at lære børnene nogle
sange og snakke om ting, børnene havde fundet i naturen.
På Naturens Dag blev sangene så afsunget, og Martin
Keller lavede store portioner
bålmad af ingefær, hvidløg,
bacon og gulerødder.

Stærekasser
Tømreren i Kloster havde leveret 60 byggesæt til stærekasser, som børnene med lidt
hjælp kunne slå sammen og få
sat op på to lange pæle, der nu
er blevet til stærehoteller.
Syv-årige Morten byggede
stærekasse nummer 9 med
lidt hjælp fra 75-årige Ejnar
Christensen.
Imens så Mortens mor, Anne Grell fra Houvig, på.
»Det er et rigtigt hyggeligt arrangement. Vi har hørt
Martin fortælle og her bagefter skal vi over for at bage snobrød.«
Under en teltdug stod Karsten Krægpøth fra Holmsland Jagtforening og serverede stegt og røget vildt samt en
lille smagsprøve på Holmslandvinen.
Røjklit Havn var også udgangspunkt for et par vandreture rundt i området, blandt
andet til Lodbjerg Hede.
Naturens Dag sluttede med
fællesspisning for de tilmeldte. Solen blev sunget ned. Her

deltog Holmslandkoret og
sognepræst Ole Lange.
Det var andet år, at Røjklit
Havn var udgangspunkt for
Naturens Dag. Til næste år bliver det måske omkring Bagges
Dæmning.

Stærene trækker snart
mod syd, men Adam er klar
med indkvartering, når de
vender tilbage til foråret.

