
Fredag d. 22. april kl. 16.00-17.30

Der kan parkeres i skoven med indkørsel fra Hattingvej 20 eller lyskrydset mellem Hattingvej og Ny 
Hattingvej. Herfra er der ca. 500 meters gang ind til arrangementspladsen.

Program:

16:00 – 16:05 Velkomst og tak for samarbejdet:

Naturstyrelsen v/ skovrider Søren Hald byder velkommen 

16:05 – 16:20 Taler fra samarbejdsparterne:

Horsens Kommune v/borgmester Peter Sørensen
Samn Forsyning v/bestyrelsesformand Andreas Boesen

Growing Trees Network v/formand Lars Heiselberg Vang Jensen

16:20 Fællessang: ’Vi vil plante et træ’ af Erik Busk

16.30 – 17.30 Vær med til:

At plante de sidste 250 træer i Folkeskoven. 
Dekorerer en plantepind, og evt. dedikere træet til det eller dem, der har betydning for dig

At høre om det nye skovlandskab v/projektleder Anders Busse Nielsen
At smage friskt grundvand fra en af drikkevandsboringerne i skoven v/ Samn Forsyning

-----

Folkeskoven i Rugballegård Skov plantes på arealer, som er erhvervet i samarbejde mellem Horsens
Kommune, Samn Forsyning og Naturstyrelsen for. Formålet er at beskytte drikkevandet og skabe et
nyt stort bynære områder, hvor naturen og friluftslivet kan udfolde sig. Alle de 185.000 træer og
buske der plantes er doneret af danske firmaer og privatpersoner. Heraf blev 135.000 doneret ved
TV2 og Danmarks Naturfredningsforenings indsamling Danmark planter træer i 2019. De gavmilde
donationer er udtryk for omsorg for vores jord og ønsket om en bæredygtig fremtid, der markeres
ved at indvie den nye Folkeskov på den internationale dag for Moder Jord.

Indvielse af Danmarks største Folkeskov          
En del af Rugballegård Skov, Horsens

Naturstyrelsen, Horsens Kommune, Samn Forsyning og skovrejsnings NGO’en
Growing Trees Network inviterer til indvielse af Danmarks største Folkeskov på den
internationale dag for Moder Jord den 22. april. Kom og gør indvielsen festlig og
folkelig og vær med til at plante de sidste af i alt 185.000 træer i Folkeskoven.

Læs mere om Rugballegård Skov:  ttps://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/rugballegaard-skov/
Læs mere om Folkeskove: www.folkeskov.dk
Læs mere om Jordens Dag: https://www.un.org/en/observances/earth-day
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