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VESBY OG OMEGNS UNGDOMSFORENING

Kære medlemmer,
det er længe siden, at vi har set hinanden og det vil endnu tage et stykke tid,
indtil vi ses. Vi håber, at I har holdt jer raske og har fundet en god måde at
klare den vanskelige situation på.
Nu vil vi prøve en fælles aktion på egen hånd og har fundet nogle opgaver til
en
familierallye i Skovlund,1.maj 2021
Hver famile starter for sig selv og vælger den tid, de starter på. Opgaverne
finder I som vedhæftet fil. Løsningerne sendes senest mandag, den 3.5.21
tilbage til gunvor_dlubatz@web.de / whats App: 015203707219
Alle deltagende familier får en pose fyldt med gaver til gavn for naturen og
øjnene. Den, som klarer opgaven bedst, får et gavekort som præmie. Det er
noget, som I kan glæde jer over ved jeres næste udflugt.
Vi håber, at solen er med på jeres tur i Skovlund. Måske tager I cyklerne
derud (fra Medelby Feuerwehrhaus til Skovlund er der 8,2km).
Turen rundt begynder ved Bürgerhaus Skovlund, Meyner Straße. Der finder I
pakeringsplads til cykler eller bil.
Lige over for ligger Amtsverwaltung og der står et bogskab. Måske finder I en
bog derhjemme, som I vil sætte i skabet, men også uden boggave kan I tage
en bog med hjem.
Langs ved vejen er der fine muligheder til at nyde jeres madpakke: tænk på
noget lækkert i jeres kurv, samt noget til at drikke.
Dem, som kan lide, at bruge målvægen (Torwand), bør huske en fodbold.
God fornøjelse med turen ønsker
Gunvor på bestyrelsen vegne

Vores gruppe består af:

Adresse: _______________________
_______________________________

Start: Parkeringsplads ved ”Bürgerhaus”- følg lyden af vandet til vandmøllen!
I finder nogle infotavler langs vejen: Læs teksten og find svaret til opgaven, som
har 
1. Hvor gammel er huset med
vandhjulet på?
 2. Hvornår blev det første vandhjul
bygget?
3. Hvad producerer man siden
1995 med vandhjulet?
4. Nu skal familien tænke: Hvad
findes bag ved alkovens døre?
Gå over broen og drej lige efter til højre- vejen er ikke befæstet- skovsti! Følg
stien langs åen!
Kig tilbage til vandhjulet:
5. Hvorfor står der et gitter foran
vandløbet?

På vejen til den næste infotavle ”Fische” tænk på det vedhæftede natur-bingo:
Hvem i familien har de bedste øjne?
6. Hvor stammer navnet
”Neunauge” fra?

1

7. Hvem bygger reden til
hundestejlens unger
=Stichlingsnachkommen og passer på
dem?
 8. Kig på Skovlunds våbenskjold!
Træ, vandhjul og fisk viser landsbyens
vigtigste ting.
Hvilke ting vil der være i jeres familievåbenskjold? Mal det senere!

Følg vejen til højre, indtil I står ved den næste bro foran den næste tavle:
”Vögel”:
9. Hvilken farve har en hun-isfugl?

10. Her bliver 4 fugle vist. Så du
andre på vejen langs åen?
Hvilke?
11. Kig op i træet: der er en stor grøngul fuglekasse - til hvilken fugl kunne
det være?
Drej nu til højre og gå over broen til den næste infotavle: ”Otter”
12. Hvor mange gram mad spiser
en voksen odder dagligt?
13. Hvor stor er odderens distrikt?

På denne vej står også nogle redskaber til at dyrke sport. I skal nu vælge, om I
først vil svare på de sidste spørgsmål eller lave en pause for at prøve dem.
Lidt længere ned finder I også nogle bænke, hvor I kan spise jeres madpakker.
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PARAT til den næste infotavle: ”Fledermäuse”?
14. Hvor mange flagermusarter
findes i Slesvig-Holsten?
15. Hvad kunne hænge på krogene
under tavlen?

På højre hånd ligger mange gravsten:
16. Hvad står der på metalblokkene?

Følg vejen videre på højre hånd og I kommer snart til ”Bürgerhaus”.
17. Hvor mange hængelås kan I tælle
der ved siden af døren?
FLOT, I har nået målet! Vi siger tak for denne gang: Kom godt hjem og tænk på,
at sende jeres løsninger til os.
Familiens våbenskjold:

Mal gerne på bagsiden!
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