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I foråret 2019 søgte støtteforeningen for SpireVium Friluftrådet for 

midler til 2 el-ladcykler, samt 2 Krible-Krablerygsække med indhold til 

brug i SpireVium. Og til vores store glæde fik vi bevilliget knap 60.000,- 

kr. Med yderlig støtte fra lokale vindmøllemidler kunne at vi i 

december 2019 anskaffe cyklerne og siden har vi været på mange 

ture. I ansøgningen blev der lagt op til, at SpireVium skulle lave et 

hæfte "Cykelture med børnene i nærmiljøet" til alle familier i Sdr. 

Vium i løbet af skoleåret 2019/2020. Hæftet skulle beskrive 

nærområderne og de forskellige turer, SpireVium var taget på 

sammen med børnene, med Sdr. Vium som udgangspunkt. Og her er 

det så. 

Vores ønske er, at hæftet kan bruges til inspiration til cykelture for 

hele familien. At man får lyst til at se nye steder og lyst til via Krible-

Krable rygsækkens indhold, at undersøge naturen helt ned i de små 

detaljer. Hæftet beskriver 18 forskellige ruter og destinationer og 

indeholder oplysninger som rutens længde, lidt om stedet, fx 

historien, flora og fauna og andet, som kan have betydning, krydret 

med billeder fra SpireViums ture dertil.  

Tanken er, at Krible-Krablerygsækken skal kunne lånes af familierne, 

når I selv tager på cykelture i området, så I også kan undersøge, 

forundres og fordybe jer. Som familie har man normalt ikke selv alle 

disse ting og med folderen som inspiration til turene og rygsækken 



som hjælp til at gå i dybden, ønsker og håber vi, at I vil få mange nye 

oplevelser af nærområdet. 

Målgruppen er primært familier med børn og bedsteforældre med 

børnebørn i Sdr. Vium.  Men vi ønsker også, at det kan blive en 

mulighed for familier i Lyne, Hemmet og Bork, som er landsbyerne 

tættest på. Der er jo i forvejen et tæt samarbejde mellem disse sogne i 

kraft af ”Bedst mod West”. En del af de unge familier, der er flyttet 

hertil, har ingen eller kun ganske lidt kendskab til områderne omkring 

disse sogne. Og vi ønsker på denne måde være med til at formidle 

denne viden til dem, samtidig med at vi giver dem mulighed for som 

familie at opleve det selv på nært hold og med motion og fællesskab 

som ekstra gevinster. Man kan selvfølgelig også komme til de 

forskellige destinationer i bil. 

Afstanden på turene er tur/retur. 

Hvis man ønsker at låne en Krible-Krable rygsæk, skal man henvende 

sig til Kiki Hansen, leder SpireVium, tlf. 93 39 53 83 

 

Med ønsket om nogle rigtig gode ture 

 
 
SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue 
Esbølvej 9, Sdr. Vium 
6893 Hemmet 

 

 

 

 

 



Tur 1: Nørhede plantage, 10 km 

Ruten går først ud af Lynevej. Kort efter vejen har 

skiftet navn til Nørhedevej, går der en grusvej ind til 

venstre (ved nr. 40). Vejen fører ind i Nørhede 

plantage. Skoven bærer præg af at være en skov, 

der får lov at være en 

vild skov.  

Følger man dyre-

stierne rundt, støder 

man på mange rådne træstammer, hvor der lever 

rigtig mange dyr. Lige ved skovkanten er der borde og bænke, samt en 

grillplads, hvor frokosten kan indtages.  

Cykler man lidt længere ind i skoven 

og følger grusvejen til højre, kommer 

man til en grusgrav. Et sandt 

eldorado for børn, at bolt re sig i.



Tur 2: Lydum Plantage, 10 km 

Denne dag tog hele Bønnespiren 

på cykeltur til Lydum Plantage.  

Plantagen blev plantet i 30’erne 

– 40’erne og består af både gran 

og løvskov. Så der er rig 

mulighed for at undersøge, 

hvilke dyr, der lever ved 

løvskoven og hvilke, der lever i 

granskoven.         

Vi kørte ind af grusvejen syd for skoven. 

Da plantagen er lang, er der mange 

steder, hvor man kan holde og gå ind i 

skoven. Et godt stykke ind af grusvejen, 

var der en lille parkeringsplads, hvor der 

også ligger en jagthytte. Der parkerede vi 

cyklerne, og så gik vi på jagt. Da vi ikke 

havde taget madpakker med, blev turen lidt kort så vi nåede ikke at bruge 

krible-krable rygsækken.  

Men vi fandt uglegylp, patronrester, rådyrlorte og flere nye dyrespor, bl.a. 

fra rådyr. Og da solen kom frem var der mega meget gang i myrerne.  

Turen var 5 km 

hver vej og 

børnene 

hyggede sig 

helt vildt med 

at kunne sidde 

sammen i 

cyklerne og 

snakke. Og vi 

snakkede med. 

Det er bare 

super dejligt.  



Tur 3: Bork Plantage, 20 km 

I dag gik cykeltur til Bork plantage. Med vinden i 
ansigtet cyklede vi afsted. Turen er på 10 km og 
der var rigtig mange spændende ting at se 
undervejs. Børnene nød den ca. ½ time det tog at 
komme til plantagen som består af store 
fyrretræer. Da vi kom dertil, fortsatte vi videre ad 
grusvejen igennem skoven indtil vi nåede en sø. 
Der gjorde vi holdt. Vi havde krible-krable 

rygsækken med, så den blev pakket ud. Og så gik børnene på jagt efter 
dyr og insekter. Børnene måtte tage sko og strømper af, da bredden 
bestod af sumpet græs. Men det gjorde det bare ekstra sjovt. Børnene 
fiskede efter vanddyr og fandt rigtig mange forskellige. De blev samlet op 
i vores bakke og studeret nøje. 

 

 

 

 



Tur 4: Bork Havn, 20 km  

Bork Havn finder man i den inderste del af Ringkøbing Fjord. Beliggenheden 

betyder, at Danmarks største strandsø er at finde på den ene side og et af 

Danmarks mest fascinerende fuglereservater på den anden side af havnen. 

Bork Havn blev grundlagt i 1933 af Bork Fiskeriforening. Siden er havnen i 

flere omgange blevet udbygget for lystfartøjer, så der i dag er plads til ca. 

290 lystfartøjer. Havnen består desuden af en fiskerihavn for fritidsfiskere og 

et bassin for husbåde. 

Da vejret var godt, besluttede 

vi at cykelturen skulle gå til 

Bork havn. Bork havn er et 

sted med mange turister om 

sommeren, men her i foråret, 

er der ikke så mange. Og så er 

der en dejlig strand for børn. 

Meget lavt vand meget langt ud.  

Der gik derfor heller ikke så lang tid, før børnene 

smed sko og strømper og så blev der soppet i 

vandkanten. Der var også mange 

gode klatresten, så det gjaldt om 

at holde balancen, så man ikke 

røg i vandet. Dejligt var det også 

at få sand og vand mellem 

tæerne.  

Der var borde og 

bænke, men vi 

valgte at sidde i 

græsset og spise 

vores madpakker og 

nyde det gode vejr.  



Tur 5: Hemmet Havn, 16 km 

Hemmet Havn er en lille fjordfiskerleje og tidligere ladeplads ved 

Ringkøbing Fjord. Ud over havnen, er der en fantastisk natur ved 

fjorden, som er meget lavvandet. 

Tæt ved havnen fandt vi et sted med en masse store sten, som 

selvfølgelig skulle udforskes. Der blev klatret og undersøgt, hvad der 

mon gemte sig mellem stenene.  

Vejret var dejligt, men for koldt til at smide 

støvlerne, med soppes skulle der nu 

alligevel. Mens vi var der, kan der en mand 

sejlende i en båd. Det havde nu slet ikke 

været dårligt med en sejltur på fjorden 😊. 

Vi havde ikke fået Krible-krable rygsækkene 

med, ej heller fiskenettene. Men en god 

ide, at få det med næste gang. Når det 

bliver varmere, kunne vi måske fange et 

par småfisk. 

 

  



Tur 6: Lyne Skov, 14 km 

Skoven ved Lyne ligger lidt nord for byen mod Tarm. Vi cyklede ad 

grusstien ind i skoven, hvor vi kom til et stort græsareal med bålhytte 

og borde, bænke. Men vi fortsatte videre ad en lille sti, hvor vi lige 

akkurat kunne være.  

Det var en rigtig flot tur. Vi 

holdt pause et sted ud af en 

grusvej, hvor vi plukkede 

hyldeblomster til saft. 

Skovbunden blev også 

undersøgt grundigt. Vi fandt 

mange forskellige smådyr i 

skovbunden.  

I stedet for at cykle samme vej hjem, fortsatte vi ad 

grusvejen mod Tinghedevej. Derefter kan man cykle 

til Sdr. Vium ad Lundsgårdsvej, Toftumvej og så 

kommer man ud på Esbølvej. Vi valgte at følge 

Tinghedevej ud til Esbølvej. Vi holdt pause ved 

Spejderhytten ved Bjerregårdsvej, hvor vi løb, 

snurrede rundt, hoppede osv. på deres store 

græsplæne, inden vi cyklede 

hjem. 

  



Tur 7: Sø mod Lydum, 4 km  

- Hvor de små selv kan cykle 

I dag var spilloppen på tur til en sø, der ligger til 
venstre lidt ud ad Esbølvej mod Lydum. Vi havde 
taget fiskenet og bakken med, så vi kunne prøve 
at fange dyr i søen. Det var forår og lækkert vejr 
og nogen kunne ikke modstå fristelsen til at få 

våde tæer 😊. 
 
I søen fangede vi rigtig 
mange spændende dyr. 
Der var flere haletudser, 
som nu var ved at få ben, 
forskellige nymfer, vand-
kalvelarver og 
skøjteløbere. 

 

 

 

 

 

 



Tur 8: Skjern Enge og Skjern Havn, 34 km  

Turen denne dag gik i første omgang mod fugletårnet 
ved P-pladsen v/Skjernåvej. Det var en lang tur, men 
der var meget at se på undervejs. I fugletårnet var 
der plancher, der viste, hvilke fugle, der holdt til i 
Skjern Enge. Og det var rigtig mange, som Stor 
Regnspove, flere andearter, Dobbeltbekassin, 
Strandskade, Hjejle og Mudderklire. Havde vi haft 
vores kikkert med, havde vi 
måske kunnet se nogen af 
dem. Efter besøget i 

fugletårnet, cyklede vi videre til Skjern Havn. Her 
spiste vi vores medbragte mad. Og gik på 
opdagelse. Vi fandt Kong Hans’s Bro. Den var stor og 
sjov at gå på. Fra den havde vi god udsigt ud over 
Skjern Å’s løb. Og så gik turen hjemad. 
 
Skjern Bådehavn ligger i resterne af Skjern Ås hovedløb. Bådehavnen lå frem 
til 1850 meget tæt på Skjern og blev brugt som havn, hvorfra man kunne 
sejle op og ned ad åen. Der kan stadig ses rester af det middelalderlige 
Skjern, bl.a. i form af rester af en gammel træbro, som blev fundet under 
genopretningen af Skjern Å. Nordøst for bådehavnen findes desuden nogle 
fritlagte stenbelægninger fra Kongevejsbroen, som lå her fra midten af 1500-
tallet til 1845. 

Tæt på bådehavnen ligger Kong Hans’ Bro, og 
en lille informationsudstilling på stedet 
fortæller om de mange overgange og broer, 
som har ligget i området siden middelalderen. 
Broen er bygget tæt på det sted, hvor man 
under gravningen af det nye åløb fandt 
stolperester fra en bro fra omkring år 1105. 

Ved broen kan man desuden se en mindesten 
over Kong Hans, som en vinterdag i 1513 faldt 
i vandet på dette sted og pådrog sig en 
lungebetændelse, der senere kostede ham 
livet. 

Der er også opstillet borde, bænke og en grillplads på stedet. 



Tur 9: Skuldbøl Strand, 17 km  

Skuldbøl Strand ligger ud til Ringkøbing Fjord lidt 

nord for Skuldbølvej. Første holdt gjorde vi, da vi 

kom ud til fjorden. Det var rigtig godt vejr, så vi 

kunne se rigtig langt. Vi fandt nogle borde og 

bænke, hvor vi spiste vores madpakker og gik på 

jagt efter spændende ting i strandkanten.  

Derefter gik turen videre mod 

nord ad grusstien. Pludselig 

opdagede vi noget inde i 

træerne. Mon det kunne være 

en legeplads. Og ja, ganske 

rigtigt var der en lille legeplads 

med fugleredegynge og en kæmpe rutchebane. Den skulle vi da lige 

prøve inden turen gik hjemad igen. 



 Tur 10: Strellev Natursti, 20 km 
 

Spirevippen (de mindste vuggestuebørn) tog 

denne dag på cykeltur til Strellev Natursti. Fra 

asfaltvejen lige før Strellev, går der en lille 

grussti ind på et dejligt område med legeplads, 

små huse, en sø og skov.  

Der var masser af plads at røre sig på. Og et 

sted, der lagde op til hygge, afslapning og 

fordybelse. Vi så en masse små blå guldsmede, 

der fløj rundt over søen. Og nød at kravle rundt i 

græsset og i de små huse. Et rigtig dejligt 

sted. 

  



Tur 11: Sdr. Bork v/forsamlingshuset, 18 km 

Ved det nyistandsatte forsamlingshus i Sdr.Bork 

er der lavet en helt ny stor naturlegeplads med 

skaterramper, klatrestativer, rutchebane, BMX-

bane, bålhytte og meget mere. Og det ville vi da 

gerne opleve. 

Så vi kravlede i 

cyklerne og så gik 

turen til Sdr. Bork. Og 

ja, det var et sandt 

eldorado for 

legebørn. Både de 

store og de små.  

Der blev løbet, 

klatret, hoppet, 

balanceret, rushet, 

trillet, snurret 

rundt og meget, 

meget mere.  

 

Der var også 

geder i en 

indhegning lige 

overfor, som vi 

lige skulle snakke 

lidt med.  

Så vi var godt 

trætte, da vi 

skulle hjemad 

igen.  



Tur 12: Lønborg Hede, 8 km 

I dag havde vi jo regnet med at vi skulle helt tæt på 

møllerne ude ved Lønborg Hede. Men vi blev mødt af et 

"adgang forbudt" skilt, så vi cyklede i 

stedet lidt videre ud mod heden og 

drejede til venstre ved et skilt, hvor 

der stod Lønborg Hede, og fandt dette pragtfulde sted 

(ca. 4 km fra SpireVium).  

Efter vi havde spist (der var et 

bord og bænksæt), gik vi ind 

over marken og ind i den lille 

skov. Der var masser af træer, 

man kunne klatre og 

balancerer på. Bunden var 

flere steder med højt tuegræs, 

som var svær at balancere på. 

Ikke mindst for 

de mindste af børnene. Og der var små 

render, man skulle springe over. 

Da vi kom ud af skoven, gik vi rundt i et 

stort stykke græsmark med tusindvis af 

græshopper. Så den store græshoppejagt 

gik ind. Og 

mange blev 

fanget og 

studeret 

nøje.  

 

Der var også myrer, både store der tisser og de små, sommerfugle, biller, 

blåbær og klokkelyng og derudover en masse  forskellige græsser. Vi fik 

også kikkerterne frem, så vi kunne se vindmøllerne lidt mere tæt på. 



Tur 13: Anerbjerge Plantage, 26 km 

I dag gik turen jo til Anerbjerge Plantage ved 
Mærskvej. Vi cyklede over Sdr. Bork, så der var 
13 km dertil. Efter formiddagsmaden blev der 
kravlet rundt på skrænterne og ind i skoven. Og 
det varede ikke 
længe før sko og 
strømper røg og så 
blev der løbet på 
bare tæer rundt i 
skoven. Der blev 
trillet, rutsjet, 
hoppet, sprunget, 
kravlet og mavet 

rundt på skrænten. Vi legede også 
gemmeleg, hvor de skulle finde dem, der 
gemte sig, ved at lytte til den dyrelyd, de 
sagde. Og så blev der også balanceret på 
Karins fødder. 
 
Da det begyndte at blive varmere, cyklede vi 
videre til Bork Havn, hvor vi fik frokost, badede, 
slappede af og spiste is. En fantastisk dag med 
fantastiske børn. En dag hvor vi cyklede 31 km. 

 



Tur 14: Trækfærgen og Pumpestation Nord, 28 km 

I dag gik turen til trækfærgen 
ved Gammel Botoftevej. På 
vejen holdt vi 
formiddagspause i skoven ved 
Vesterbyvej. Der fandt vi 
hindbær. Så fortsatte vi turen 
ud til trækfærgen. Der lod vi 

cyklerne stå. Den første færge var klar til os og 
der var andre med til at hjælpe med at trække 

læsset, så det 
gik nemt. Den 
næste lå på 
modsatte side, så den måtte vi først 
trække over til os ved hjælp af en vire. Og 
det var hårdt arbejde. Og da ingen andre 
var med, måtte vi alle hjælpe til med at 
trække. Men over kom vi.  

 
På denne side ligger Pumpestation Nord. Den gik vi 
på opdagelse i. Der var en "kran" som vi skulle 
bruge til at flytte vores MEGET TUNGE Rygsæk. Så 
det var lige med at finde ud af, hvilke kæder, der 
skulle trækkes i. Men den flyttet. Vi var også en tur 
oppe på taget, hvor der er en dejlig udsigt.  
 
Derefter holdt vi pause med Krible-Krable 

rygsækken ved 
shelterne, der ligger tæt på 
pumpestationen. Og så gik turen den 
anden vej med trækfærgerne. På den 
sidste tur, mente børnene, at de var så 
trætte, at de i hvert fald ikke kunne 
hjælpe, så vi voksne måtte klare det 
selv. Ja det var dejligt, da man var barn

.  
 



 
Tilbage ved Gl. Botoftevej 4 ligger 
Naturudstillingen Skjern Enge. Den var vi inde at 
se, efter at vi havde spist frokost bag bygningen, 
hvor der var borde og bænke og lidt læ. 
 
Derefter gik turen hjemad, med stop ved 
Hemmet Brugs, hvor vi fik is. Vi var godt trætte, 
da vi kom hjem efter en cykeltur på 28 km. Ja 

nogen blev trætte lidt før . 
 

Pumpestation Nord er den største af de 
fem pumpestationer fra afvandings-
projektet i 1960’erne. Den er stadig i 
funktion og afvander de store ager-
områder nord for diget. Områderne blev 
ikke omfattet af naturprojektet, der blev 
afsluttet i 2002, og illustrerer i dag, 
hvordan landskabet i ådalen så ud, før 
genopretningsprojektet blev gennemført. 

Diget syd for pumpestationen er en del af det gamle dige, der omgav den 
udrettede Skjern Å efter afvandingen i 1960’erne. Søen syd for diget er en 
del af det gamle hovedløb. Tæt ved pumpestationen finder man de to 
trækfærger, Rørhønen og Blishønen. Trækfærgerne er den eneste adgang til 
deltaets største ø, Kalvholm. 

I Naturudstillingen Skjern Enge, kan man blive klogere på ådalens mange 
fugle i en udstilling, som er åben kl. 9-18 alle ugens dage fra 15. april til 15. 
september. Der er gratis adgang, og udover at læse om fuglene og se 
udstoppede eksemplarer, kan man også høre udvalgte fugles lyde, så man 
har mulighed for at genkende dem, når man hører dem under åben himmel. 

Ved naturudstillingen er der opstillet borde og bænke, så madpakken eller 
kaffen kan nydes udendørs. Ved naturudstillingen er der desuden et 
fællesrum, som kan lejes – for eksempel af skoler og foreninger. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Naturstyrelsen i Blåvandshuk 

Naturcenter Skjern Enge finder du på Gl. Botoftevej 4, Vostrup, 6880 Tarm. 

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk/


Tur 15: Lydum gl. Vandmølle, 10 km. 

Turen i dag gik til Lydum gl. Vandmølle og 

elværk. Ved møllen var der flere områder 

med borde/bænksæt. Et af stederne var en 

stor shelter med bålsted. På den anden side 

var der toilet og overdækket bænksæt, men 

vi valgte at spise 

formiddagsmaden under åben himmel, da vejret var godt. 

Da maden var spist, gik vi på jagt efter dyr ved vandet. Vi 

havde ikke fået fiskenet med, så vi brugte de bare næver, 

siv lade eller grene, til at fiske dem med. Og vi fandt da lidt 

af hvert (vandnymfer, mosesnegle, skorpions tæge, 

skøjteløber, og en lille rygsvømmer). Da der desværre ikke 

var åbent i møllen (kun åben onsdag eftermiddag og 

søndag) valgte vi at cykle tilbage mod SpireVium.  

Da vi kom til Lydum Plantage, cyklede vi ind ad en lille vej 

ind i skoven og fandt et pragtfuldt sted, hvor vi fandt flotte barkstykker, 

uglegylp, biller, bænkebidere og en masse spændende grene. Vi fik også 

bygget en lille hule, som vi sagtens kan bygge videre på næste gang vi 

kommer der. Til slut spiste vi frokost i det grønne. En rigtig dejlig tur.  



Tur 16: Hjertestien fra Bork Havn – Hemmet Strand, 
22 km 

 
Bork Havns hjertesti løber fra Bork Havn mod nord til Skjern Å og 
måler i sin fulde længde 15 kilometer. 
Tilbagelægger du alle 15 kilometer kommer 
man både igennem sommerhusområdet 
Hemmet Strand, forbi Skaven Strand og 

igennem Skjern Enge. Langs de første 1000 m er der 
fem poster med forskellige motionsredskaber, som er 
opstillet med udsigt til fjorden. Maskinerne kan bruges 
kvit og frit. Og der er instruktioner ved alle redskaber. 

 
Vi cyklede til Bork Havn, hvor stien 
starter til højre lige inden 
parkeringspladsen med ishuset. 
Stien går langs med fjorden mod 
Hemmet. Undervejs gjorde vi 
holdt ved de fem poster og 
børnene prøvede de forskellige 
træningsmaskiner. Dog ikke altid 

helt, som de var beregnet, da de jo ikke er så store. Men sjovt 
var det og der blev brugt noget krudt.  
 

Børnene fandt ud af at der voksede 
brombær i massevis og at bærerne var 
modne. Der blev plukket og spist. 
 
Vi cyklede videre til Hemmet strand, hvor vi spiste 
frokost og legede, fandt vand dyr og børnene samlede 
nogle store måge fjer. Dem tog vi med os. Og så gik 

turen hjem, da vi 
ikke kunne nå at 
cykler ad hele 
hjertestien. En 
hyggelig og smuk 
tur langs fjorden. 



Tur 17: Møllerne ved Sdr. Bork, 23 km. 

Turen startede i Sdr. Vium og gik dernæst igennem 
Lydum, mod Nr. Nebel, forbi land og fritid, ud på 
cykelstien mellem Bork og Nebel og ud til 
vindmøllerne ved Henningsgårdsvej, som er en 
grusvej.  
Her kom vi helt tæt på vindmøllerne. Vi talte at der 
var 19 stk. Og hvor var de dog høje. Og så fandt vi 
græshopper som hoppede væk inden vi nåede at tage 
et billede.  Vi fandt en plads med skygge, hvor vi 
spiste vores madpakker. Temperaturen havde 
efterhånden sneget sig op på de 30 grader. 
 
På hjemturen kørte vi til Sdr. Bork 
og derfra mod Sdr.Vium. En tur på i 
alt 23 km. 19 km hvis man cykler 
direkte begge veje. 
 
Hvis man er til en længere tur, kan 
man fortsætte ad Henningsgårdsvej, 

forbi alle møllerne, og til sidst kommer man ud til Mærskvej, hvor man kan 
vælge at cykle tilbage til Sdr. Bork eller tage over Bork Havn og hjem. 
 



Tur 18: Spejderhytten ved Sdr.Vium, 4 km. 

Krible krable-tur med Støtteforeningen SpireVium i 

samarbejde med spejderne. 

Vi mødtes ved spejderhuset på Bjerregårdsvej uden for 

Sdr. Vium. Tasken var pakket med bakker, skovle, dug, 

forstørrelsesglas, kikkert dolke og meget mere. Det var 

helt på børnenes præmisser, hvad det skulle bruges til.  

Børnene var supergode til at finde og undersøge. Der 

blev blandt andet fundet små snegle, masser af myrer og under nogle tunge 

sten fandt de bænkebider og regnorme. En kom med en lille larve, som vi 

ved hjælp af dugen kunne se, ville blive til en bille.  

Vil varmt anbefale man låner tasken med hjem. 

Børnene elsker et gå på opdagelse i naturen, og tasken 

er et godt supplement til at gøre det sjovt for både 

børn og voksne.  

På vegne af Støtteforeningen SpireVium, Maria Bøjgaard  

 



 



  

JEG ER NOGET Af Ole Hyltoft 
 
 

– LYKKEN ER AT GÅ OG VADE 
OP TIL KNÆENE I BLADE. 

 
– GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER 

OG SÅ NYE GULERØDDER. 
 

– GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT, 
SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. 

 
– SE! DE HEDE LUFTLAG DIRRER, 

DER HVOR HAVENS GULDSMED SVIRRER. 
 

– SNEEN DALER NED I TOTTER – 
ER DER NOGET, DER ER FLOTTER’? 

 
– ÅHR – MIN TYKKE SNEMAND VÆLTER 
DET ER FORDI, HANS MAVE SMELTER. 

 
– JORD DER LUGTER, SOL I GÅRDEN 
FULGESANG, – NU STARTER VÅREN. 

 
– GIV DIT BARN NATUR SOM GAVE 
FØREND DET FÅR LÆRT AT STAVE. 

 
– LYSE, SJOVE BARNDOMSMINDER 
ER EN SKAT, DER ALDRIG SVINDER. 

 
– FIK DU GODE BARNDOMSSTUNDER, 

GÅR DU ALDRIG RIGTIGT UNDER. 
 

– BARNET, SOM ER GLAD OG KÅD 
SIGER SOM VOKSEN: JEG ER NOGET! 


