
   Gør det selv aktiviteter
Et besøg på en naturbase kan 
give både oplevelser, udfordrin-
ger, sved på panden og faglighed 
ind under huden. På www.natur-
ekspeditionen.dk kan du, under 
hver enkelt naturbase, fi nde na-
turbasens aktivitetsmuligheder.

I Jenle fi ndes to afmærkede ruter 
med tematiserede formidlings-
skilte. På skiltene er der inspira-
tion til naturfi tness, træbingo, na-
tur&viden og lege i skoven.

Du kan vælge at gå en tur i sko-
ven og bruge de informationer på 
skiltene, som du har lyst til. 

Men skiltene kan også anvendes 
som poster til stjerneløb, hvor 
skiltene skal fi ndes med GPS, og 
informationerne på skiltene kan 
bruges i en quiz.

På hjemmesiden kan du også før 
et besøg i skoven downloade og 
printe træbingoplader og natur-
tipskupon, som kan bruges sam-
men med skiltene på de to ruter.

Den blå rute er 4 km Den gule 
rute 7 km.

Naturbasen i Jenle

 Naturekspeditionen     
          Mere energi og godt humør

I Vesthimmerland har vi 5 natur-
baser fordelt over hele kommu-
nen. På en naturbase fi ndes shel-
tere, overdækkede uderum, som 
bålhytte eller lille hus, toilet, vand 
og aktivitetsmuligheder. 

Alle er velkomne til at benytte na-
turbaserne, og de er oplagte til 
ture ud i naturen for fl ere gene-
rationer.

Naturbaserne kan IKKE bookes, 
og her gælder FØRST TIL MØLLE 
princippet ikke. Faciliteterne skal 
deles af alle, som har valgt at be-
søge naturbaserne.

Arrangementer på basen

I ferier og weekender afvikler na-
turvejlederne tit arrangementer 
på naturbaserne. I efterårsferien 
er der mandag d. 12. okt. kl. 13-
15 f.eks. snittevæksted og pande-
kagebagning i Jenle Plantage.
Vi har alt i snitteudstyr med, så 
du kan snitte spisegrej, legetøj, 
vandrestokke, fl øjter og blyan-
ter, mens bålet varmer og hyggen 
spredes ud til alle dyrene i sko-
ven.

Find informationer og aktivite-
ter om naturbaserne her:     
  www.naturekspeditionen.dk

Woop en naturkonkurence
Hvis du henter spejdernes app 
kaldet ”Woop”, kan du hente na-
turjagten ”Jenle”. Jagten er en 
konkurrence på både tid og na-
turfærdigheder.

Svampe i skoven
I Jenle Plantage fi ndes mange 
svampe, da der er helt rigtige 
vækstforhold mellem jordbund 
og træer. Naturvejlederne har 
udarbejdet en folder med fotos 
og tekster på de svampe, som 
fi ndes i en radius på 200 m. rundt 
om naturbasen. Folderen fi ndes 
på www.naturekspeditionen.dk


