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Til alle foreningens arrangementer er der tilmeldingsfrist senest ugedagen før, især hvis du ønsker 
medkørsel. Giv besked til turlederen, hvis du kører selv, og hvis du ønsker medkørsel. 

Da nogle deltagere på enkelte ture har fået ildebefindende, er man velkommen til at orientere bestyrelsen, 
hvis man lider af en sygdom, som kan tænkes at udfordre en. Det vil give turlederen bedre mulighed for at 
tage hånd om en situation, hvor man kan få behov for hjælp. 

Aftentur til Høl/Bøgeskov  

Tirsdag, d. 8. august kl. 17.00. 

Start fra Banegården kl. 17, turen starter ved den store P-plads Bøgeskov Strand. Hvis vejret er til det griller vi på 
stranden (foreningen medbringer en`gangsgriller). I medbringer hvad der skal spises. Hvis vejret er til den våde side, 
er det en god ide med madpakker. Vi tjekker et par dage før.  

Vi vil går turen over mod Høll, ser hvad der er af planter og fugle, måske ser vi Isfuglen.  

Pris for medkørsel 20 kr. 

Tilmelding til Birthe (26114800) 

 
 
Weekendtur til Lille Vildmose, Rebild Bakker og Rold Skov 
 
Lørdag, d. 2. september – søndag d. 3. september  
 
Lørdag 2.september Lille Vildmose. med alt hvad, der kan opleves der. 
De store vider, elg og - hvis vi er heldige -måske havørn, kongeørn m.m. 

Skov- og landskabsingeniør Jens Vinge der, har arbejdet med 
naturgenopretning i en lang årrække, vil vise os rundt og fortælle om det 
spændende naturområde og de store naturgenopretningsprojekter, der 
gennemføres netop i disse år. Vi vil bl.a. bevæge os rundt på boardwalks  
(træbroer)  til udsigtstårne for at få de bedste oplevelser  -  
Husk kikkert! 
Om eftermiddagen besøger vi Vildmosecentret, hvor hele Vildmosens 
kultur- og naturhistorie formidles. Eftermiddagen afsluttes evt. med et kik 
ud over Kattegat inden vi kører til vores logi. 
 
Afgang fra Banegårdspladsen kl. 7.30 

Ankomst til opsamlingsstede Vildmosevej 91, Storevorde  kl. ca.10.00. 

 
Overnatning på Danhostel i Rebild i dobbeltværelser med eget toilet og bad. 
 Vi forsøger at finde aftensmåltidet i kort- eller gåafstand fra DH. 
    
Efter et solidt morgenmåltid tar´ vi hul på søndagens oplevelser.  
 



Søndag den 3. september afgang fra Danhostel Rebild. Kl 9.00 

Netop på denne årstid får man det fulde udbytte af de velkendte lyngklædte Rebild bakker, Ravnkilde og Rold skov 
med sine 80 km2 er en af Danmarks største skove. Vi vil håndplukke de mest interessante naturskovsarealer og 
kulturminder, der findes i rigt mål.  
Fra gammel tid var ejerskabet fordelt på de fire store godser. Nørlund Gods, Willestrup Gods, Lindenborg Gods og 
Budderupholm hovedgårds skove. Sidstnævnte blev overtaget af Staten i 1826. 
Fra ca. 1850 indførtes nåletræerne til området, og forskellige nåletræarter dækker størstedelen af arealet, men der 
er også store skovområder med eg og bøg. 
I dag drives mere end 700 ha. efter principper for naturskovsdrift.  Mest kendt er Troldeskovens bøgebevoksninger, 
der er mere end 300 år gamle. Den sjældne orkide Fruesko vokser her som det eneste kendte sted i Danmark. 

 

 

Medbring madpakke til lørdagen. 
Der serveres fælles indkøbt frokostbord i det grønne om søndagen. Pris pr. Person: for overnatning i dobbeltværelse, 
morgenmad, 2.dagsfrokost og entre i Vildmosecentret m.m. ca. 400 kr. 
 Aftenmåltid lørdag og drikkevare er for egen regning. 

Betaling for medkørsel 80 kr. 

Tilmelding til Birthe senest den 12. juli 

 



 

Aftentur fra Skærbæk havn langs stranden til Hønborg slotsbanke. 
Tirsdag, d. 26. september. Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 18.30. Mødested P-plads på havnen i 
Skærbæk, 7000 Fredericia. 
 

Vi vil gå langs stranden forbi Klintebjerg, 
Børup Sande, resterne fra det gamle 
teglværk, op ad vejen til den nye P plads på 
bakken ved Hagenørvej, hvor vi vil nyde den 
betagende udsigt over Lillebælt, Her drikker 
vi kaffe og følger derefter stiforløbet i 
gennem skoven bag om Hønborg slotsbanke 
og finder igen stranden, hvor vi går tilbage til 
Skærbæk. 

I midten af 1300 tallet lå kongeslottet 
Høneborg her. Kongerne gjorde ofte ophold 
her, når de rejste i riget. Den sidste, som beboede slottet, var Sidsel Timmesdatter Rosenkrantz.  
Sidsel Rosenkrantz`s kørte hver julenat til Taulov kirke i en vogn forspændt 4 sorte heste. Almuen slog korsets tegn 
foran sig og skyndte sig af vejen, for hun kørte hurtigt.  
Hun er gravsat i det runde kapel ved Taulov Kirke, som hørte under Høneborg. Det berettes, at hun efter sin død er 
set køre ad ”Fruens Kirkevej” til Taulov kirke julenat. 

Hjemkomst bestemmes af vejret. Tag aftenkaffen med. 
 
Tilmelding til Berit.  Pris for medkørsel kr. 20 

 
Efterårstur til Jels.                               
Søndag d. 29. oktober: Afgang fra banegården ved busterminalen kl.  9.00. Mødested ved Jels Voldsted 
kl. 9.45: Koldingvej 2, 6630 Rødding. (husk sommertid er slut) 

Ved parkeringspladsen kan vi nyde den medbragte formiddagskaffe. 

Vi skal besøge Jelsskovene og Jelssøerne, som er et ca. 300 ha stort område, som administreres af Skov 
og Naturstyrelsen.  

Det er et spændende landskab. De tre søer, Oversø, Midtsø og Nedersø er dannet i bunden af tunneldalen 
i slutningen af sidste istid for ca. 22.000 år siden. Skovene består af Barsbøl, Klaskeroj og Skiddenkær, 
som er rester af den mægtige Farris Skov. Farris Skov strakte sig frem til 1700-tallet hele vejen over 
Jylland fra Kolding til Ribe. 

Turen byder på en tur i området, hvor vi følger afmærkede stier. Vi oplever efterårsskoven, den 
trestammede eg, Heksebroen, flere selvforyngende arealer, Planetstien, Vikingebyen og stedet for 
vikingespillene. I efteråret kan vi også se store mængder af trækfugle, bl.a. troldænder, pibeænder og 
krikænder.  

Undervejs finder vi et passende sted til at indtage vores medbragte frokost. 

Der er mulighed for at slutte turen med et besøg på Cafeen på Jels Voldsted. Se mere på 
www.jelsvoldsted.dk   

http://www.jelsvoldsted.dk/


Stedet drives af Troldkærskolen, som et oplærings- og 
arbejdstilbud. Søndag bydes der på kaffe- og kagebord til 
en pris af 69,- kr. pr. person.  

Oplys ved tilmelding om I vil benytte dette tilbud.  

Hjemkomst forventes ca. kl. 15.30. Pris for medkørsel  40 
kr 

Tilmelding til Birgit senest d. 22. oktober.  

 

 

Bestyrelsen: 
 

Anton Vestergaard 75 94 39 82 – 51 29 40 25 
Formand  anton.vestergaard@profibermail.dk 
 
Birthe Egelund Rasmussen  26 11 48 00 
Kasserer  amber@rasmussen.mail.dk 
 

Keld Hansen  75 95 76 45 – 51 96 88 29 
  keld.a.hansen@gmail.com 
 

Birgit Kallestrup 30 74 07 91 
Hjemmesideredaktør birgitkallestrup@gmail.com 
 

Berit Lindberg 28 55 58 35 (evt. sms) 
Sekretær 

Suppleant:  Doris Andersen 
 
 
 
Kontingent:   Kr. 100 for par og kr. 60 for enlige. 

Kontingent indbetales på: Reg.nr.:  0757   Konto: 3225200202   Middelfart Sparekasse 
 
 

 

mailto:anton.vestergaard@profibermail.dk
mailto:amber@rasmussen.mail.dk
mailto:keld.a.hansen@gmail.com
mailto:birgitkallestrup@gmail.com

