
 

 

Naturhistorisk Forening 
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Fredericia og omegn 

 

Program helår 2020         

                                

 
Fra Agger Tange 



 

 

Aftentur til Skærup å forbi Børkop og Brøndsted vandmøller. 

Onsdag d. 11. juni.. 

Afgang fra Fredericia Banegård kl. 18. 

Mødested: Børkop. P-plads foran biblioteket (Markant) Ågade 6. Kl. 18.30. 

 

Turen langs med åen tager ca. 1- 1½ time, og er ikke nogen anstrengende tur. 

På den smukke sti, som snor sig ved siden af åen, passerer vi Børkop og Brøndsted Vandmøller. 

Børkop Vandmølle er netop i 2019 kåret som Danmarks smukkeste vandmølle.  

Organisationen Historiske huse har stået bag en afstemning, hvor 17 udvalgte fungerende vandmøller, ud 

af Danmarks i alt 31 vandmøller, har deltaget. Tadre Mølle fik 2. pladsen og Blåbæk Mølle løb med 3. 

pladsen.   

Børkop vandmølles venner har stadig svært ved at få armene ned.  

Møllen kan dateres tilbage til år 1546. 

På turen kan vi måske være heldige at se flagermus. 

På vejen tilbage fra Brøndsted vandmølle besøger vi Ullas Have, hvor foreningen betaler indgang og kaffe 

og kage. Haven er meget spændende og går ned til åen. 

 OBS OBS Meget kort varsel. !!Tilmelding senest mandag d. 9. juni. 

Ingen tilmelding – ingen kage. Ulla skal have besked i god tid, så hun kan gå i gang med at bage. 

Tilmelding til Berit. Pris for medkørsel 20. kr.   

                        

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.michael.mikkelsen-net.dk/images/molle.jpg&imgrefurl=http://www.michael.mikkelsen-net.dk/?B%F8rkop_Vandm%F8lles_Venner&docid=E6dxyEroNaQcIM&tbnid=MV0Pu-C6BnTZKM:&vet=12ahUKEwiE-_jNnLjmAhWR-KQKHZY8BOU4ZBAzKA8wD3oECAEQEQ..i&w=289&h=206&bih=577&biw=1377&q=b%C3%B8rkop%20vandm%C3%B8lle&ved=2ahUKEwiE-_jNnLjmAhWR-KQKHZY8BOU4ZBAzKA8wD3oECAEQEQ&iact=mrc&uact=8


 

 

Nationalpark Thy fra syd til nord. 

Torsdag 25. og fredag 26. juni. 

Afgang fra Fredericia kl. 7.30. Mødested i Thy er færgelejet på Agger Tange kl. ca. 10.30. Tag selv 

færgen over fra Thyborøn. Der er hyppige afgange.  

På førstedagen oplever vi de store vider på Agger Tange, De mange søer i Sydthy. Besøgscenter 

Lodbjerg Fyr, Stenbjerg Landingsplads. Nørre Vorupøre med fiskekuttere på stranden. Vi kører 

over klitheder og gennem plantager til vores overnatningssted på Vestermøllevej 21 Klitmøller  

https://www.feline.dk/katalog/Danmark/Klitm%C3%B8ller/130-B03021i . Efter indkvartering vil der 

være mulighed for et hvil inden middagen. Efter middagen er der mulighed for at gå en aftentur til 

Ørhage, hvor man kan nyde solnedgangstimen. 

traner over Thy 

På andendagen er der for ”de meget morgenfriske” en mulighed for at se traner og kronvildt i 

Hanstedreservatet inden morgenmad og madpakkesmøring. Herefter er der oprydning og 

klargøring til nye oplevelser.  De store skove, Vandet sø, Nors sø og hjemturen via Vejlerne. Turen 

udbydes efter ”først til mølleprincip”, da der kun er plads til 15 deltagere. Prisen for aftensmad, 

overnatning, morgenmad og madpakken til andendagen. 400 kr. prs. Overfør senest 12. juni. til 

foreningens konto med tydelig angivelse af navn. Der medbringes madpakke til førstedagen og 

sengelinned. Prisen er 100 kr. for medkørsel. Anton.vestergaard@profibermail.dk  

 

https://www.feline.dk/katalog/Danmark/Klitm%C3%B8ller/130-B03021
mailto:Anton.vestergaard@profibermail.dk


 

 

 

 

 

 

 Himmelpind og Stenager Mølle og en del af Vejle Ådal. 

Lørdag den 8.. August med afgang fra banegårdens p-plads kl. 10.00 eller ved 

Himmelpind ca. 10.45. 

Vi mødes på P-pladsen Vardevej 200 og følges ad ca. 200 m ind mod Vejle hvor 
opstigning til Himmelpind finder sted. Der er gelænder langs stien. 
For de som ikke ved hvad Himmelpind er, kan jeg fortælle at der knytter sig en lang 
historie til stedet, hvor tilbage der i 20’erne var dansestedet Trædballehus og en større 
zoologisk have.  
Alt det vil jeg fortælle om på “toppen”. Planen er derefter at køre til Jennum, hvor vi vil 
besøge den nyistandsatte Stenager Mølle og går en rundtur på stedet hvor der er 
mulighed for at se isfugle. 
https://www.vejle.dk/media/3168/stenagermoelle-folder.pdf  

 
Der er borde og bænke på Himmelpind hvis nogen vil medbringe forplejning af en slags. 
 
Tilmelding til Birthe på mail amber@rasmussen.mail.dk  
 
 
 
 

 

 

https://www.vejle.dk/media/3168/stenagermoelle-folder.pdf
mailto:amber@rasmussen.mail.dk


 

 

Vigelsø -  Dejlige Vigelsø i Odense fjord.  

Søndag d. 30. august  

Øen er yngleplads for mange ande- og vadefugle, og er ubeboet. 

Vi kører fra Fredericia Banegård kl. 8:40 til Klintebjerg, hvor der kan parkeres på parkeringspladsen 

lige inden havnen. Der er offentlige toiletter på den lille havn. 

Færgen er en lille fiskekutter og sejler kl. 10:00.  Der kan være 10 personer ombord af gangen, og 

skipper Andreas sejler frem og tilbage, indtil alle er ovre på øen.  

Sejlturen til Vigelsø tager 6 min. Det koster 40 kr. pr. person, som betales kontant til skipper. 

Vi har 3 timer på Vigelsø.  Det tager ca. en time at gå rundt om øen, så der er god tid til frokost/ 

kaffe evt. på Naturskolen, som har lidt bænke hvor vi kan sidde. Skipper begynder at sejle tilbage 

kl. 13:00. På turen hjem kører vi forbi ”Glavendrupstenen” kun 17 min. fra Klintebjerg havn. 

Glavendrupstenen er en runesten og skibssætning fra vikingetiden, og er blevet brugt som 

samling-og mindested helt frem til nutiden.  

I mindelunden er der toiletter, og en overdækket hytte med siddepladser. 

 

Viber på Vigelsø Akvarel af Jens Frimer 

Turleder: Rene Damgaard 

Tilmelding til turen på mail eller SMS senest søndag d. 23. august 

 Rikke-rene.d@live.dk     eller SMS: 51513519. Betaling for medkørsel 40 kr. 

 

 

mailto:Rikke-rene.d@live.dk


 

 

Aftentur til Munkebjerg skov 

Tirsdag d. 15. september. 

Afgang fra Fredericia Banegård kl. 17.30. 

Mødested: 18.00 på parkeringspladsen over for ishuset på Ibæk Strandvej 341, 7100 Vejle. 

Turen i skoven tager ca. 1½ time, og terrænet er kuperet, men jævn at gå på. 

Munkebjergskoven byder på både fladt og kuperet terræn. Det betyder også, at vi kommer til at opleve en 

meget varieret natur og nogle flotte kik ud over Vejle by og fjord.  

Munkebjerg er kendt for sine bøgetræer og vi ser frem til at se de begyndende efterårsfarver i skoven. Ved 

Munkebjerg trappe (vi tager ikke den stejle trappe op, men følger stien rundt) kan man se udskridninger i 

den plastiske ler og nedenfor, den fredede taksbevoksning. Taksen her er den eneste oprindelige og 

vildtvoksende i Danmark.  

På turen møder vi søen: ”Munkens Øje”, vi går ved Ibækken, som er meget ren og hvor havørred gyder 

hvert år. I de tørre skrænter holder grævlingen til. Her findes også hasselmusen, den lille syvsover, og i 

gamle bøgetræer hakker sortspætten sine reder. 

Når vi er tilbage, finder vi et sted og nyder vores medbragte kaffe ved bord bænkesæt.  

Tilmelding til Birgit: birgitkallestrup@gmail.com eller på telefon: 30740791 

Pris for medkørsel 20. kr.   
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Stenderup Midtskov 

Løvfaldstur lørdag den 3. oktober. 

Vi besøger den kystnære statsskov øst for Kolding. Her kan opleves efterårets farvepragt og man 

kan fornemme historiens vingesus ved skansen ved Lillebælt .  

Strandgårdsegen er med sine mere end 500 år et imponerende stort og smukt træ.  

Efter turen er der tændt op på grillen i den rummelige grillhytte. Foreningen er vært ved pølser 

med tilbehør. Medbring selv dine foretrukne drikkevare. 

Over middag vil det være muligt at forlænge turen til det nærliggende Solkær Enge, der er en af 

områdets gode fuglelokaliteter.  

Afgang fra banegården kl. 9.30 Mødestedet er Løveroddevej 10, Kolding, hvor der drejes til højre                  

2. p-plads efter 900 m.  Mødetid er kl. 10.15 For medkørsel betales 30 kr. 

Tilmelding til Anton senest 30. sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen: 
 

Anton Vestergaard 75 94 39 82 – 51 29 40 25 
Formand  anton.vestergaard@profibermail.dk 

 

Birgit Kallestrup 30 74 07 91 

Kasserer  birgitkallestrup@gmail.com  

 

Berit Lindberg 28 55 58 35 (evt. sms) 

Sekretær 

 

Birthe Egelund Rasmussen 26 11 48 00 
Bestyrelsesmedlem amber@rasmussen.mail.dk  

 

Rene Damgaard 

Bestyrelsesmedlem   rikke-rene.d@live.dk;  

 

Suppleant:  Doris Andersen 

Suppleant  Elin Hansen 
 
Kontingent:  Kr. 100 for par og kr. 60 for enlige. 

kontonummer. 0757 3230775760, Middelfart Sparekasse eller ved 

generalforsamling 
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