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Kom ud i naturen  
 

Et tilbud fra Randers Naturcenter til voksne borgere i Randers Kommune med 
fysiske eller psykiske handicap. 

Tilbuddet består af otte forskellige aktiviteter, som alle er for små grupper på 
2-8 deltagere plus hjælpere/ledsagere. 

Uanset hvilken aktivitet I vælger, vil en medarbejder fra Randers Naturcenter 
tage imod jer, sørge for det praktiske og guide jer undervejs i hele aktiviteten. 

I er naturligvis velkomne til, at hygge jer på Naturcenteret i længere tid end 
aktiviteten varer, bare det er indenfor åbningstiden. 

Aktiviteterne skal bookes på tlf.: 86 43 25 37 eller mail: 
naturcenter@randers.dk.  

I kan booke 2 aktiviteter ad gangen. Gerne i god tid i forvejen, så I har størst 
mulig chance for at få jeres ønske opfyldt. 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Randers Naturcenter 

 

Adresse:  

Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV 

 

 

 

 

 

 

mailto:naturcenter@randers.dk


Aktiviteter i 2019:  

Kom tæt på Naturcentrets dyr 
Naturcentret har får, geder, forskellige slags høns, kaniner og mere eksotiske 
dyr, som skægagamer. Vi kommer tæt på alle dyrene, og I kan få lov til at 
klappe og røre ved nogle af dem. Får og geder har en stor indhegning, som vi 
kan gå ind i, og hvor det også er muligt at sidde på en bænk og iagttage 
dyrene og den dejlige natur. 

Tid på året: hele året 

Tidspunkt på året: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed: 1-2 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rundvisning på Randers Naturcenter 
Randers Naturcenter ligger naturskønt ved Gudenåen. Stedet og området er 
handicapvenligt med god adgang til skolestuer, toiletter/handicaptoilet mv. 
Naturcentret   har forskellige dyr – både levende og udstoppede. Tæt på er 
der et flot fugletårn med rampe til kørestolsbrugere og en fantastisk udsigt 
over Vorup Enge. 

Vi giver os god tid under rundvisningen, så I kan få et indtryk af, hvordan I 
kan bruge stedet. 

Tid på året: hele året: 

Tidspunkt: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed: 1-2 timer 

 

Naturtur 

Vi mødes på Randers Naturcenter. I roligt tempo og på afmærkede stier går 
vi på opdagelse i Gudenåparken eller Vorup Enge. Vi bruger vores sanser, 
mærker vejret og naturen omkring os. Undervejs fortælles om planter og dyr i 
området. Vi holder en lille pause på turen, så medbring gerne vand/kaffe/the 
og et stykke frugt eller andet spiseligt. Turens længde afpasses efter 
deltagernes forudsætninger og vind og vejr. Sørg for gode travesko og udetøj 
efter årstid og vejr. 

Tid på året: hele året 

Tidspunkt: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed: 1/2 - 2 1/2 time afhængig af turens længde 

 

 

 

 



Fugle ved Gudenåen 
Vi starter med at se på udstoppede eksemplarer af nogle af de fugle, der er 
typiske ved Gudenåen. Vi snakker om, hvad der er karakteristisk for dem 
med hensyn til udseende og levevis m.v. Bagefter tager vi kikkert med og går 
ned i fugletårnet og studerer de fugle, der er at se. 

Tid på året: Hele året 

Tidspunkt: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed:  1-2 timer  

 

Pandekager og bålhygge 

I fællesskab laver vi bål på en af naturcentrets bålpladser og får gjort 
pandekagedej og pander klar. Vi samles omkring bålet og hygger os med at 
bage pandekager, snakke, fortælle historier og måske synge en sang eller to. 
Til slut hjælpes vi ad med at rydde op. 

Pandekagekit kan købes på stedet for 50 kr. (mobilepay muligt), eller I kan 
have tingene med til pandekagedej. 

Tid på året: hele året 

Tidspunkt: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed: ca. 2 timer 

 

 

 

 

 

 

 



Plantefarvning  

Vidste I, at planter kan bruges til at farve garn med og give mange forskellige 
flotte farver.  I kan være med til at plantefarve uldgarn og opleve den 
fascinerende og nyttige egenskab ved planter. Der fortælles om, hvor man 
kan lede efter gode farveplanter. Vi går en lille tur i området og finder planter. 
Vi ordner garn og planter og farver uldgarnet over bål. Mens garnet farves, er 
der tid til at nyde medbragt mad og drikke. 

Garn til farvning kan købes for 40 kr./100 g (evt. 20 kr./50 g) - mobilepay 
muligt.  

Tid på året: slutningen af maj-september 

Tidspunkt: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed: 3-4 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Æblemosteri 
Om efteråret, når det er æbletid, kan man nemt selv lave den lækreste og 
friske æblemost. Det kan I selv prøve på Randers Naturcenter. Vi sørger for 
æbler i begrænset omfang og har de nødvendige ting, der skal bruges. Dertil 
får I vejledning i, hvordan man gør. Som afslutning nyder I smagen af jeres 
produkt. Vi kan få en snak om æblesorter, og forskel på den æblemost I selv 
har lavet, og æblemost man kan købe. 

I er meget velkomne til selv at tage æbler med.  

Tid på året: slutningen af september-oktober 

Tidspunkt: alle hverdage 9-14.30 dog onsdag 9-16.30 

Varighed: 1- 2 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sejlads på Gudenåen 
Tag med på sejltur på Gudenåen, mærk den friske luft og nyd den fantastiske 
natur. Randers Naturcenter tilbyder sejlture med de to både ”Isfuglen” og 
”Guldsmeden”. Begge både er indrettet handicapvenligt og kan medtage 
borgere i egen kørestol. Man går eller kører ud i bådene fra den lille havn ved 
Randers Naturcenter. Naturcentrets skippere har stor erfaring, og der tages 
altid højde for vejr og vind. Husk gerne en vindtæt jakke eller et tæppe, også 
på en sommerdag. 

Tid på året: fra 1. maj til 30. september 

Tidspunkt: alle hverdage 9 – 14.30 

Varighed: ca.1 time 

 

 

 

 

 

 

 


