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Naturhistorisk Forening 

 for  

Fredericia og omegn 

 

Program efterår 2018 

75 års jubilæum: 
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Til alle foreningens arrangementer er der tilmeldingsfrist senest ugedagen før, 
især hvis du ønsker medkørsel. Giv besked hvis du kører selv, og hvis du ønsker 
medkørsel. 
 

Tur til Sønderskov ved Fredericia 
 
Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 18.30 

Mødestedet er P- plads ved Sønderskovvej nr. 61, 7000 Fredericia 

Peter Kromann, der er født og har levet hele livet på denne spændende lokalitet, vil vise os rundt i dette 

hjørne af Fredericia Kommune. 

Emner for turen vil være: 

Naturpark Lillebælt, Argentinerparken, Vejrmosegårds Batteri, Bundgarnsfiskernes stejlepladser, 

Sønderskov og Rævebakken og selvfølgelig stedets mangfoldige natur på grænsen mellem by, land og 

vand. 

 

Tilmelding til Anton 
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Aftentur til Randbøl hede. 
 
Torsdag d. 2. August  
 
Afgang fra banegården ved busterminalen 
kl. 17. 
Mødested P- pladsen i skoven ca. 250 m. 
fra Kirstinelyst Kl. 17.45. 
 
Adressen på Naturrum Kirstinelyst: 
Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl. 
 
Vi går ad gul rute, ca. 3,5 km, op på 
Stoltenbjerg, og skuer ud over brandtomten 
på heden. Det bliver spændende at se, 
hvordan situationen nu er, i forhold til 
billedet til højre, som er taget d. 10. juni. 
Turen er lidt krævende, hvis man vil op på 
bjerget, men det kan man undlade. Efter 
turen går vi tilbage mod Naturrum 
Kirstinelyst og ser det spændende 
formidlingscenter. 
Derefter indtager vi vores medbragte mad 
ved de overdækkede langborde. 
Forventet hjemkomst kl. 21. 

 

Tilmelding til Berit. (ikke sms) Pris for medkørsel kr. 50 kr. 
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Jubilæumstur til søs på Lillebælt med det gode skib Mira III. 
 
Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 17.00 

Mødested er Middelfart Havn, kajpladsen ved Mira III  

Sejlturen går til Snoghøj, langs kysten til Skærbæk, forbi Kidholmene og Drejens Halvø, ind i mundingen 

af Kolding Fjord, forbi Løverodde, Fænøkalv, Stenderup Hage, via Fænøsund, rundt Gals Klint og under 

Den Gamle Lillebæltsbro retur til Middelfart. 

Vi vil nyde den smukke udsigt til vore hjemlige kyster og samværet med hinanden. 

Under vejs vil der blive serveret sandwich, øl eller vand, samt kaffe og kage.  

Den samlede pris er 125 kr. der indbetales på foreningens konto senest 1. sept. Husk navn. 

Indbetalingen gælder samtidig som tilmelding på: 

 Reg.nr.:  0757       Konto: 3230775760              Middelfart Sparekasse 

 

Tilmelding efter først til mølle princippet. 

 
 
 
 
 
 



5 
 

Heldagstur til Gråstenskovene  
Søndag d. 14. oktober 2018 

Afgang fra Banegårdspladsen kl. 9.00 eller 

mødested P-plads ved Slotsgade / Slotsbakken 

6300 Gråsten kl. 10.15. 

Ved P-pladsen kan man, efter køreturen, nyde den 

medbragte formiddagskaffe. Der er også adgang til 

toilet. 

Når alle er mødt, kører vi til en anden nærliggende parkeringsplads. I tørvejr: Ved 

Spejldam, i tilfælde af regnvejr til Hellesled. Vores tur rundt i skoven bliver den samme, 

bare med forskelligt udgangspunkt. 

Gråstenskovene dækker et areal på ca. 700 ha. og er udpeget til national seværdighed 

og Natura 2000-område. Skovene byder med et meget varieret plante- og dyreliv, 

oldtidsminder, rislende bække, moser og dejlige søer, på mange naturoplevelser.  

På vores tur rundt i skoven (den del, der hedder Dyrehaven), bliver der også mulighed 

for at besøge Gråsten Slotshave. Der er offentlig adgang, når Kongefamilien ikke er på 

Slottet. 

Efter turen rundt i efterårsskoven, spiser vi den medbragte frokost, enten ved P-pladsen 

ved Spejldam eller under tag i Agernhuset. 

Efter frokosten kører vi ind langs Flensborg Fjord og besøger et lille fjordnært stykke af 

Gendarmstien. Dette er også en del af Natura 2000-området, og vi håber at opleve 

flokke af trækfugle på vej fra nordøst.  

Vi forventer at være tilbage i Fredericia ca. kl. 17. 

Tilmelding til Birgit på mail: birgitkallestrup@gmail.com eller tlf.: 30740791. Husk at 

give besked om der ønskes medkørsel fra Fredericia, eller om I kører selv direkte 

til Gråsten.  

Pris for medkørsel: 60,- 
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Bestyrelsen: 
 

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

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

Birgit Kallestrup 30 74 07 91 

Hjemmesideredaktør birgitkallestrup@gmail.com 

Og kasserer 

 

Berit Lindberg 28 55 58 35 (ikke sms) 

Sekretær 

 

Doris Andersen 75 94 38 12 – 42 73 43 95  

 

Suppleanter:  
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