
Velkommen 
Det er en stor dag – det er kulminationen på 2 års arbejde. 
Programmet er: 
1. Tale 
2. Snoreklip 
3. Heste + ryttere afsted 
4. vi andre går turen 
5. retur ad vejen eller stien, til hest eller til fods 
6. kaffe, saft og kage – eller købe øl, sodavand og grillpølser 
7. dem, der har lyst må gerne prøve en tur på en hest eller pony 
 
Først vil jeg fortælle lidt om hvordan stien er blevet til. 
Det var naboerne på Brombjerg, som gav os idéen. De havde et projekt med nogle søer, 
og på tegning var der også en ridesti. De var ikke interesserede i at lave stien, men det var 
vi, så vi fik tegningerne til at arbejde videre med. 
Vi besluttede at det skulle være en ridesti med sanseoplevelser. En sti, som primært skulle 
komme vore ryttere fra ridefysioterapien til gode. 
I samarbejde med kommunen, og med velvilje fra politikerne fik vi lov til at bruge noget af 
marken og nu var planerne pludseligt blevet mere håndfaste. 
Naboerne, jægerne, hundeklubben, kommunen m. fl. blev indkaldt til et møde i skolens 
aula, og vi fik opbakning til at lave stien 
Der blev lavet en projektbeskrivelse, og der blev hentet tilbud hjem. Og så gik jagten på 
sponsorerne ind. De første, som gav tilsagn var LAG, derudover har vi fået penge fra BHJ-
fonden, Lions Club Broager-Gråsten, Kommunens Ildsjælepulje, Mads Clausens fond, 
Nordea, Sydbank og Broager Sparekasse. Og det er vi utroligt taknemlige for, ellers stod vi 
nemlig ikke her i dag. 
Havearkitekterne ved Lilly Ravn og Ellen Lærke Jørgensen fik lavet en super planteplan til 
os, hvor man ligefrem kunne dufte de forskellige planter langs stien. En plantevejledning 
og en plejeplan, som rækker mange år frem har vi også fået. 1000 tak. 
Da først pengene var i hus kunne vi planlægge selve plantedagen. 
Broager Drenge havde lovet at hjælpe os med at plante. På den måde blev deres blå 
sommer 2009 CO2-neutral. 
Jensens haveservice lavede det grove arbejde med fræsning af plantefelterne. 
Spejderne og vore egne medlemmer mødtes til plantedag i oktober sidste år. I løbet af 4 
timer blev der plantet omkring 2000 planter. Det var helt fantastisk 1000 1000 tak til jer alle 
sammen. I gjorde et flot stykke arbejde. 
Vi måtte desværre plante 8 af de store træer ved søen igen. Der var nogen, som syntes, at 
træerne skulle overvintre i søen. Det håber vi er slut nu så alle kan få glæde af den nye sti 
i sin fulde længde. 
Tak endnu engang til alle, der har gjort dette projekt muligt: Kommunen, sponsorer, 
havearkitekterne, alle de frivillige fra spejderne og BLR, LM-sign og Naturværkstedet. 
Jeg håbe, at stien vil være til glæde for BLR og for Broager i mange år fremover. 
Med disse ord erklærer jeg stien for åben. 
Og nu vil Jes Jacobsen, som repræsentant for ridefysioterapien klippe snoren, så vi alle 
kan komme ud og se resultatet. Heste og ponyer rider først, og derefter går vi andre afsted. 
God tur. 


