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INDVIELSE I ØLGOD MED TUDSETIS OG FRØÆG OG VARM SØSLAM

Kan du svare på, om en vandkalv bliver til en søko, når den bliver voksen? Er du modig og kan 
drikke et glas tudsetis med frøæg til? Eller måske bare en kop varm søslam? Og vil du bare have et 
par sjove timer i det fri med aktiviteter for især børn? Så kom til indvielse af Ølgods nye 
spørgsmålsklapper og informationstavler ved søerne.

Det sker mandag den 30 september kl. 12.00, hvor borgmester Erik Buhl vil klippe snoren og indvie
de nye børnevenlige tiltag ved søerne.  Skoleinspektør Lene B. Jeppesen og formanden for 
Udviklingsrådet Inga Andersen vil også holde en kort tale. Alle er velkomne. Der er mødested ved 
Guldsmedesøen for enden af Solvænget.

Skoleinspektør Lene B. Jeppesen samt formanden for Udviklingsrådet Inga Andersen starter med 
en kort tale. Ølgod Skole deltager med ca 150 skolebørn. Skolen har planlagt forskellige aktiviteter 
til dagen. Der er saftevand og romkugler eller en kop kaffe– i dagens anledning kalder vi det 
”tudsetis, frøæg og søslam”

Der er blevet sat 12 spørgsmålsklapper op, 12 skilte med vanddyr og informationstavler fordelt ved
Svanesøen, Engsøen og Guldsmedesøen. Måske er du heldig at finde nogle af dem på dagen?

Ølgod Skole deltager med ca 150 skolebørn. Skolen har lavet lidt forskellige aktiviteter til dagen, 
hvor der også vil være saftevand og romkugler eller en kop kaffe– i dagens anledning kalder vi det 
”tudsetis, frøæg og mudderslam”

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Ølgod Skole, Ølgod Udviklingsråd, NaturKulturVarde 
og Varde Kommunes Naturcenter. Skiltene skal skabe undervisning i naturen – børnene lærer om 
naturen i naturen. De kommer ud i den friske luft og får motion og oplevelser.

Projektet skal skabe en større naturforståelse, interesse og viden til børn og andre interesserede.

Til efteråret bliver der bygget en læringsbro ved Guldsmedesøen, som har plads til en hel 
skoleklasse. Børnene kan stå på broen og studere naturen og dyrelivet tættere på. Den er med til 
at skabe endnu mere undervisning i naturen.

Kontaktperson: Inga Andersen, Formand for Ølgod Udviklingsråd

Tlf: 5043 6492 – mail: ingaandersen@outlook.c  om
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Linda Eg, sekretær I Ølgod Udviklingsråd

Mail: linda.eg@live.dk
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