Kom og vær med på en spadseretur, hvor
lokale vil guide og informere om vores
spændende og flotte lokalområde.
Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård inviterer onsdag den 25. maj kl. 17.30. til en
flot naturoplevelse, der krydres med besøg, info og fortællinger om spændende lokaliteter, som
vi passerer undervejs.

Hiv op i din nabo og kom og vær med på den guidede
spadseretur til området ved Glenstrup og Glenstrup Sø. Vi
mødes på p-pladsen ved Glenstrup Kirke.
Turen er på ca. 1,5 -2,0 km., og den varer ca. 2,5 timer.
Ruten er i et let kuperet - men ”gå venligt” terræn. For de,
der kan have problemer med gå-turen, tilbyder vi transport til og fra søen.
Vi holder hvil undervejs, så du kan sagtens være med –
også selv om kondien ikke er helt i top. Fornuftig påklædning og fodtøj anbefales.

I forbindelse med spadsereturen er Lokalrådet vært ved et lille traktement på bålpladsen. Vi serverer
kartoffelsalat, lune frikadeller og øl og sodavand.
Hvis du gerne vil have spændende insider viden om bl.a. det nye
Galleri ”GAK” i Glenstrup, formål og lokale resultater vedrørende
det spændende projekt ”Fælles Forandring” ved Glenstrup Sø og
Østerkær Bæk og opleve den nyrenoverede kano- og bålplads, hvor
der fremover også vil være bademulighed fra flydebro med badestige, så kom og vær med på en spændende tur sammen med hyggelige mennesker og de dygtige og engagerede fortællere.
På gåturen kan du deltage i et spændende ”Natur Bingo”, hvor du
bliver udfordret på din viden om lokale naturforhold.
En vigtig servicemeddelelse:
Lokalrådets planlagte ”Loppemarked” den 19. juni flyttes til lørdag den 27. august. Her har HKI planlagt
”Sommerfest”, og Lokalrådets ”Loppemarked” bliver en del af aktiviteterne til ”Sommerfesten”. Nærmere
herom senere.

Lokalrådet glæder sig til, at vi mødes til guidet spadseretur
onsdag den 25. maj klokken 17.30.

