
Beretning 2014 Gjern Natur

Vi har igen haft et fint år med god opbakning fra medlemmerne. Ved udgangen af året kom vi op på 265
medlemmer og det er vi glade for. Uden jeres store støtte var vi jo ingenting. Sidste år på denne tid udtrykte
jeg et ønske om, at komme på 300 medlemmer. Dette tal og gerne flere når vi forhåbentlig i 2015 og vi er
godt på vej.
Og hertil min sædvanlige bøn: hvis I hver skaffer bare eet medlem ,kan vi jo nå langt!
Vi har igen haft et travlt år med ture, foredrag og en enkelt stiåbning.
Året har siden sidste generalforsamling budt på: Affaldsindsamling d. 13.4 i 9 områder: Det er i Grauballe,
Sminge, Gjern ,Horn, Fårvang, Skorup, Sorring ,Truust og den nye i ”klassen” er Toustrup .Velkommen til jer
og tusind tak til alle for et flot arbejde. Det er bestemt ikke nytteløst og der blev indsamlet i mange, mange
sække m/ affald+ flasker og dåser og andet skrammel.
Næste arrangement var et spændende foredrag d. 24.-4.af Peter Bondo der fortalte om TØBRUD I
ARKTISK.PB har selv deltaget flere gange i undersøgelser deroppe og vi kom bl. andet med på en tur under
vandet.
28.-5. var Peter Lange fra kom. natur-og miljøafdeling arrangør af en Fugletur i Gjern Ådal. Her var mange
af jer med og I husker nok I blev jagtet af irriterende insekter- men det er jo også natur. Og en spændende
tur.
18.-6. havde vi igen, igen en fin tur med Jan Kjærgård fra Naturstyrelsen. JK er jo altid sjov at følge og høre
på. Han er meget engageret og ved en masse om de områder, han arrangerer ture i. Vi har gjort flittigt
brug af Jans ekspertise og det bli´r der brug for stadigvæk.
I Juli og August var vi i Grauballe og Fårvang for at ”fiske” efter medlemmer ved deres byfester og i Sorring
forsøgte vi på deres Høstmarked. Desuden var vi på familiedag i gjern og til majmarked i Sorring. Det gav
nogle medlemmer i alle  byer , så det var det givende – også at komme ud og tale med nuværende og
kommende medlemmer.
29.-8. havde vi vores årlige medlemstur med en dejlig sejltur på Tange Sø. Ikke mindre en 11 skippere havde
lyst og tid at sejle med os .Vi var begunstiget med flot vejr(dog en lille byge sidst på turen, men det tog der
sad i åben båd med godt humør!) Vi håber de søde skippere stadig vil være med til at det bli`r en tradition.

18.-9. havde vi fået en aftale med Herskind Savværk. Her fortalte ejeren Uffe Jakobsen meget spændende
om forarbejdningen af træet og hvad de forsk. træsorter blev anvendt til.bl. a havde de leveret golvplanker
til en skyskraber NY- der måtte plankernes mål tilpasses elevatorens højde, så transport var muligt.
4.-10. havde vi planlagt i samar. Med KFUM spejderne fra Silkeborg og Peter Lange en svampetur. Turen var
godt besøgt, der var dog ikke så mange svampe at samle. Efterflg. lavede nogle spejdere pizzaer m
svamefyld .Det var en succes både tur og forplejning.
26.-10. kunne vi endelig indvi stien til Grauballemandens fundsted. Det første forløb vi havde tænkt på lod
sig ikke gøre, men i andet forsøg fik vi en fin aftale med Peter B. Thomsen og Jens Ebbesen. I deres markskel
er der nu en god sti til Nebel Mose og tak til ejerne for stor velvillighed. Det er godt at alle, der jo kender til
Grauballemanden og har set ham på Moesgård Museum, nu også kan finde hans fundsted. Ved indvielsen
var der mødt mere end 175 op og det vidner jo om stor interesse. Det blev stien vi fik indviet i år og da det
er både en natur- og kultursti, tror vi at den vil blive flittigt brug. Når I er derude, så læg også mærke til den
flotte og vide udsigt fra Nebelvej. Stien blev finianseret af dele af det beløb GN fik skænket af det nu
nedlagte Kultursamvirke i gl. Gjern kom. Hertil kommer at Silkeborg kom. som altid er meget generøse med
at levere skilteholdere og markeringspæle til os.
Årets sidste arr. d. 6.-11. bød på et foredrag af Erik Ørnsbjerg , Tvilum der fortalte om sit virke. Bl. andet var
EØ i -08 konsulent for etableringen af et naturgenopretningsprojekt i Svinninge Bakker på Fyn.
Fra bestyrelsen vil vi gerne sige tak til alle, der enten som medlemmer, som sponsorer eller som lodsejere
gør arbejdet for naturen sjovt og spændende og muligt.
Det var så 2014. i havde håbet på en el. to stiindvielser mere, men det må der jo så arbejdes videre på i
2015 og det bli`r der.
Igen i år afholdes affaldsindsamling. Det er d. 12.-4. og alle ni byer deltager igen. Vi har også flere
medlemmer der, når de går tur har en pose med til affald. Spørg bare f. eks. Elna og Ellen, hvor meget de
samler!
Der er flere planer i støbeskeen: vi er stadig i gang med at rydde i Egedalsmosen og når det er afsluttet,
skal vi ha`etableret en sti fra Svostrupvej til Åshøj ( den højeste af højene ( 104 m)) og herfra ned til
Egedalsmosen. Det bli`r igen en smuk naturoplevelse. Stien i selve Egedalsmosen bli`r også forlænget på



Jens og Mona Poulsens grund.
Fra Silkeborg kom. er vi blevet forespurgt om, vi vil samarbejde om en naturgenopretning langs Gjern Å.
Og det er vi da meget interesserede i, så det går i gang i foråret. Vi har selv haft planer om et stiforløb der
og nu sker der noget.
Fra et af vore medlemmer ESR fik jeg en forespørgsel: vil Gjern Natur være med i et arr. med en bustur
rundt i Gjern og Gudeådalens istidslandskaber den 18.4. Det lød jo fint, og da Erik allerede havde en god
plan for
turens indhold og forløb og alt praktisk på plads, var det jo bare at takke ja. Og tak for initiativet!
Og som før nævnt et fint samarbejde med JK og der er aftalt en tur. ”spiselige planter.” Turen finder sted d.
28.-5.
En forespørgsel fra Biblioteket om et samarbejde om et fælles foredrag har vi jo selvfølgelig også sagt tak
til.
Jo flere kræfter der går i samarbejde, jo bedre.
Det har alt i alt været et godt år for GN. Det eneste vi har manglet er tid nok til at få udført nogle af
planerne, så der er nok at ta` fat på. Tak til de medlemmer, der har kunnet afsætte tid og kræfter til at
bidrage med det praktiske arbejde. Det er vi glade for og håber endnu flere vil melde sig, når vi kalder på
hjælp.


