TOLV BUKETTER

12 måneder, 12 planteindsamlinger, 12 kunst- og naturoplevelser

VOKSER VIDERE TIL 18 BUKETTER
Måned for måned - nu frem til oktober 2019

p Den første BUKETTUR gik i

maj 2018 til Baldersbæk. Her et kig
ud over Holmeådalen.

q Projektets første buket blev til i

maj 2018. Den var en lysende forårsbuket fra Baldersbæk.
Foto: Steen Rasmussen.

BUKETTURENE er vokset ud af dialoger hen over årsskiftet 20172018 i Camilla Berners retrospektive udstilling på Vejen Kunstmuseum.
Hendes værker sætter fokus på vores natursyn. Hvilke planter kan vi li’,
hvilke er uønskede og hvorfor? Samtaler blev ført med bl.a. Danmarks
Naturfredningsforenings Vejen-afdeling og Vejen-Brørup havekreds.
Samarbejdsprojektet 12 BUKETTURE opstod ud fra spørgsmål
som: ”Hvad vokser der omkring museet og rundt i vores omegn?”

Med skyldig hæder og tak til Camilla Berner (født 1971) var der enighed om at arrangere 12 ture. For hver tur sættes der fokus på et eller
flere af egnens kunstværker og de vækster, der er med til at definere
vores egn. I januar 2019 blev det aftalt at udbygge projektet med endnu seks BUKETTURE, der måske siden bliver til flere....
11. BUKETTUR
Søndag den 17. marts 2019 kl 13-16
Vi ser runestenen og Niels Hansen Jacobsens mindesten for tre drenge. I bil
går turen videre til Vittrup Baun, hvor
vi oplever et stykke velbevaret hede, ser
spor af skyttegrave og kan se stedet fra
oven oppe i udkigstårnet.
Mødested: Læborg Kirke,
Læborgvej 5A, 6600 Vejen

12. BUKETTUR
Søndag den 28. april 2019 kl. 13-16
Vi hører om bysbarnet, kunstneren
Kræsten Iversen, glasmosaikkerne og
kirken. Vi går på stien langs Holsted Å til
Skoleplantagen, hvor vi hører om mindestenene. Undervejs ser vi på forårets
spæde vækster.
Mødested: Holsted Kirke,
Vestergade 11, 6670 Holsted
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13. BUKETTUR
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 13-16
Vejen Kirkegård, Hytten og Jættehøjstien
Vi mødes på kirkegården i Vejen, hvor vi hører om anlægget og om udvalgte Niels Hansen Jacobsen-gravsten.
Traveturen går om ”Hytten”, der var hans sommerbolig
frem til han i 1924 flyttede ind i den nordlige del af Vejen
Kunstmuseum. Turen fortsætter på Jættehøjstien på den
anden side af landevejen.
Mødested: Vejen Kirke, Nørregade 98, 6600 Vejen

14. BUKETTUR
Lørdag den 22. juni 2019 kl. 13-16
Bække Anlæg og Troldhedebanen
Vi mødes ved Niels Hansen Jacobsens Havfruespringvand i Anlægget i
Bække. Bække Borgerforening fortæller om renovering af Anlægget, hvorefter vi går mod sydøst på en del af den nedlagte Troldhedebane.
Mødested: Bække Anlæg, Søndergade 19B, 6622 Bække

p Forud for hver annonceret BUKETTUR mødes ”buketbanden”

for at sondere terrænet, plukke månedens buket og udarbejde artsliste
over stedets og tidens vækster.

15. BUKETTUR
Søndag den 14. juli 2019 kl. 13-16
Sønderskov-haverne ved Elisabeth Østergaard, Mogens Kjær Poulsen og
Astrid Jørgensen, tidligere leder af Geografisk Have i Kolding. Naturen
oplever vi på travetur ad Møllestien.
Mødested: Sønderskov Slot, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

16. BUKETTUR
Søndag den 18. august 2019 kl. 13-16
Skodborg Kirke og omegn
Vi mødes ved Skodborg Kirke, hvor Kirsten Fynbo perspektiverer Niels
Hansen Jacobsens sten rejst over de 40 faldne, der ikke vendte hjem til
Skodborg i levende live. Derfra går turen forbi mindestenene i parken til
Dresvold og tilbage til Børneskoven.
Mødested: Brudepladsen 5, Skodborg, 6630 Rødding

17. BUKETTUR
Søndag den 15. september 2019 kl. 13-16
Dalgas og Høllund Søgaard
1916 af Holger Petersen i 50-året for Hedeselskabets grundlæggelse.
På vej til Høllund Plantage ser vi mere kunst
inden vi fordyber os i plantagens natur.
Mødested: Hovborgvej 34, 6623 Vorbasse

18. BUKETTUR
Søndag den 6. oktober 2019 kl. 13-16
Tirslund Plantage
Vi mødes ved den store vandreblok og går gennem plantagen til festpladsen. Som opfølgning på
adskillige plantagebesøg ser vi her reliefportrættet af E.M. Dalgas. Festpladsens talerstol lavede
billedhugger Niels Hansen Jacobsen i 1924 samme år åbende Vejen Kunstmuseum.
Mødested: Tirslundvej 40c, 6650 Brørup

BUKETTURENE
arrangeres af et trekløver:
* Danmarks Naturfredningsforenings Vejen afd.,
* Vejen-Brørup Havekreds
* Vejen Kunstmuseum

q Månedens buket bindes på skift

af medarbejderne hos Ketty Viuff
(nr. 3 fra højre) i e-blomsten i Vejen.
December 2018 er et udvalg af buketbinderne fotograferet i butikken.
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