Kollen

Motion

Natur

Historie

FDF hytten Kollen er oprindeligt
et mindre husmandssted i, der
i 1972 blev købt af FDF Torsted.
Den er sidenhen ombygget, så
der nu er plads til 30 overnattende gæster. Hytten udlejes i
dag til mange forskellige formål,
også til private.
Ole Lund Kirkegaard, der er
kendt for at skrive blandt andet
Gummi Tarzan og Orla Frøsnapper, boede i en periode frem til
1978 i den gamle købmandsgård
på Urlev Kirkevej 7. Han ligger
begravet på Urlev Kirkegård.

Ole Lund Kirkegaards hus

Kirken er oprindeligt opført i
kampesten og ombygget til
munkesten i 1500-tallet i sengotisk stil. Oprindeligt var kirken
uden tårn, men i 1942 blev
våbenhuset mod syd erstattet
af det tårn, kirken har i dag.

Uanset om man er til en kortere gåtur eller en lang
løbetur, byder området på optimale udendørs oplevelser for alle. I baghaven er f.eks. en mindre bæk, der
indbyder til en dejlig gåtur. Vi har flere forskellige
muligheder for gåture af forskellig længde. De er
vist på kortet på modsatte side, hvor man ligeledes
kan se, hvilke muligheder der er for indkøb. Samtidig giver kortet et godt overblik over, hvilke former
for natur, det er muligt at se indenfor en relativ kort
afstand fra Castberggård.

Her er noget for alle

Velkommen til naturskønne omgivelser

Historien om Castberggård

Castberggård ligger godt gemt mellem Vejle, Horsens og Hedensted, men det skal man ikke lade sig
snyde af. Vi er placeret midt i en overdådig natur, der
imponerer med sine åbne vidder, skovområder og
bakketoppe, der indbyder til mange dejlige timer tilbragt udendørs i områderne omkring Castberggård.

Castberggård

Naturen

Castberggård er opkaldt efter P.A. Castberg, en dansk
læge, der i årene 1807-1823 var frontfigur for døves
vilkår.
I 1986 blev Danmarks eneste højskole for døve etableret i det, der engang var Urlev Præstegård. Siden da er
der gennemført omfattende om- og tilbygninger, og
der arbejdes hele tiden på at optimere forholdene for
stedets brugere.

Dyrelivet omkring Castberggård

Naturen omkring Castberggård er præget af skov,
vådområder, marker og enge, der breder sig over et
stort område. Det giver mulighed for mange forskelligartede naturoplevelser.

Rådyr

Rådyret er Danmarks mindste
hjorteart. Hannen kaldes for en
buk og hunnen for en rå. Dyret er
ca. 75 cm højt og vejer ca. 25 kg.

Oplevelser i baghaven

Bagerst i haven, ned mod åen,
spreder der sig i det tidlige forår
en duft af løg. Det er ramsløg,
en krydderurt som flere og flere
kender til og som kan bruges i
madlavning f.eks. til pesto.

I dag fungerer Castberggård som et tilbud til døve og
personer med høretab fra ind- og udland.
Her er Højskole og Job- & Udviklingscenter med forskellige tilbud og kurser til døve og personer med høretab.
Derudover har vi et feriecenter og driver ligeledes konferenceaktiviteter, hvor der afholdes alt fra konferencer
og dagsmøder til konfirmationer og bryllupper.

Opført i 1656 og oprindeligt
præstegård til Urlev Kirke. I
1973 blev præstegården opkøbt
af Døveforeningen og fik navnet
Castberggård, der i dag er samlingspunkt for døve og personer
med høretab.

Velkommen til naturskønne omgivelser
- uanset årstiden

Også mange uden direkte tilknytning til døveverdenen
har fået øjnene op for stedets kvaliteter og især vores
højskoleaftener, hvor vi blandt andet har haft besøg
af Ghita Nørby, Rasmus Tantholdt og Anders Agger
har været med til at øge kendskabet til Castberggård i
lokalområdet.

Urlev kirke
Præstegården

Seværdige og historiske bygninger
Rådyret ses ofte i skov, læhegn
og krat samt på åbne udyrkede
arealer omkring Urlev.
Hvis man kigger godt efter, vil
man i skovbunden og på marker
kunne se spor fra rådyrene.

Shelters og vildmarksbad

Castberggård har i 2016 fået
installeret et vildmarksbad. Det
er placeret bagerst i haven, nær
naturstien, hvor der ligeledes i
2017 er opført tre shelters. Både
shelters og vildmarksbad er til
offentlig brug.

Fugletårnet

Årstidernes skiften

Et yndet besøgsmål på gåture i
området er fugletårnet, hvorfra
man har en fantastisk udsigt over
Tagkær og Sdr. Aldum vådområde. Området har gennemgået
en naturgenopretning og ligger
nu hen som enge.

Gråand

Viben

Grågæs
Naturen omkring Castberggård er
smuk uanset, hvornår man oplever den, men særligt når årstiderne
skifter, oplever man de skønne
farver og flotte lysindfald.

Gråanden er den mest almindelige and i Danmark. Den yngler i
nærheden af vand ved både søer,
moser, vandhuller og i parker.
Fra fugletårnet er der store chancer for at se gråænder.

Når viben ses på markerne
omkring Urlev, er det et tegn på,
at foråret er på vej. Viben er en
engfugl, der er kendetegnet ved
sin lange fjertop.

I perioder kan man opleve store
flokke af grågæs i og omkring vådområdet ved Urlev å.
Grågåsen er gråbrun og kendes
ved et stort lyst kødfarvet næb og
kødfarvede ben.

Castberggård og det
omkringliggende område
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Har man lyst til at se de bygninger, der er
omtalt på modsatte side, kan man finde dem
på kortet. De ruter, der er tegnet ind på
kortet, er samtidig lavet sådan, at man
kommer forbi de forskellige bygninger alt
afhængig af, hvilken rute man tager.
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Hvilken rute skal jeg vælge?
Gul rute: 3 km

Den gule rute går blandt andet via
Kirkestien, der er den gamle adgang til kirke
og skole. Stien bliver i dag vedligeholdt af
menighedsrådet og eksisterer ikke uden
deres indsats.

Rød Rute: 4 km
Den røde rute på 4 km går gennem et
kuperet terræn, der derfor ikke er for dårligt
gående eller personer i kørestol.

Blå rute: 7 km
Den blå rute er en dejlig gåtur, hvor man ser
landskabet fra dets bedste sider med store
udsigter, skov og grusstier, hvor der er en
dejlig ro og tid til fordybelse.

Nærmeste indkøb
Der findes et større udvalg af forretninger i
Hedensted, der ligger 4 km herfra.

Nærmeste strand

Den nærmeste strand er Daugård Strand,
Strandvejen, 8722 Hedensted, der ligger på
nordsiden af Vejle Fjord.
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Stranden har en badebro, iskiosk samt
borde og bænke. Derudover findes der flere
strande i området omkring Juelsminde.

Shopping

Vil man gerne på shoppetur anbefaler vi,
at man tager til enten Vejle, Horsens eller
Juelsminde.
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