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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. 



Generalforsamling I Det Brunske Pakhus.  

Torsdag, d. 6. april. 

Forud for generalforsamlingen mødes vi kl. 18 ved Det Brunske Pakhus. Det er muligt at stille skiftesko mm. ind, 

inden vi går en tur på volden med fokus på voldens og byens natur. 

Generalforsamling kl. 19.30. 

Dagsorden: 

 Valg af ordstyrer 

 Formandens beretning 

 Kassererens beretning 

 Vedtægtsændringer  

 Behandling af indkomne skriftlige forslag 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Valg af suppleant 

 Valg af bilagskontrollant 

 Eventuelt 

 

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement senest d. 30. marts og kun til Anton. Medlemmer uden tilmelding 
kan ikke forvente traktement. 
 

 
Aftentur til Kirstinebjerg Skov med svenskegravene. 
 
Onsdag, d. 26. april kl. 17.00.  Afgang fra banegården ved busterminalen 
kl. 16.45. Mødested på hjørnet af Østerbyvej og Skullebjergvej. 
 
Tidligere gårdejer Jørgen Aamand vil føre os gennem skoven og fortælle 
om, og vise os svenskegravene. 
 
Medbring aftenkaffe/evt. mad.   

Tilmelding til Helle-Vibeke og Hans Jørn. Slut kl. ca. 19.30. Pris for medkørsel kr. 10. 

 

Heldagstur til Tjele og Lindum Skov. 
Søndag, d. 7. maj.  Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 8.00. Mødested ved Lindum Kirke 9.45 prc.                                                                                                        

 

Herfra begynder vi turen under kyndig ledelse af skovtaksator 

Børge H. Larsen, der har boet i skoven i en menneskealder og 

tillige med er en god og inspirerende fortæller. 

Han kender alt til den store skov, den spændende natur med 

vilde enebærbuske, Skals Å, der har sit løb nord for skoven, 

kulturhistorien og meget, meget mere. 

Vi besøger også den gamle herregård Tjele, der blandt andet er 

kendt fra Sten Steensen Blichers fortælling om Marie Grubbe. 



Ludvig Holberg og J.P. Jakobsen med flere har også skrevet om kvinden der bevægede sig ned gennem lagene fra 

fyrstelig til fattiglem. 

Vi finder et godt sted til at indtage madpakken. Måske ved bredden af Tjele Langsø. 

Hjemturen går via Fussingø og Nørreådalen. Forventet hjemkomst kl. ca. 17. 

Tilmelding til Anton. Pris for medkørsel kr. 80. 

 

Aftentur til Kongsted – Skovbæk Mølle og Øsdal Bæk. 
Onsdag, d. 31. maj. Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 18.30 Mødested P-plads ved vandværkssøerne 

Kongsted Engvej 7000 Fredericia.  

Vi vil se på vandløbsprojektet ved Skovbæk Mølle. Øsdal Bæk som før var rørlagt her, er nu et åbent 
vandløb. 
Projektet blev indviet af Fredericia Kommune d.11.juni 2015. 
Vi vil gå på stierne i området. Hvis vejret er til det, er der mulighed for at høre nattergal. 
Hjemkomst bestemmes af vejret. Tag aftenkaffen med. 
 

Tilmelding til Henning.  Pris for medkørsel kr. 20 
 

Heldagstur Hjarnø 
Søndag d. 11. juni. Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 9.00. Mødested ved færgen kl. 10.00. 

 

Skulle der være ventetid ved færgen, kan der drikkes formiddagskaffe på Havnen - ellers drikkes den ved ankomst til 

øen. 

Vi starter ved kirken, hvor vi får fortalt lidt om øens historie. Vi 

går tværs over øen langs med fine gamle gårde (ca. 3 km.).  

Der er mulighed for at spise frokost på restaurant Den Gamle 

Smeide (Hjarnø.dk/Cafe). Se menuen der og bestil hos Birthe ved 

tilmelding.  Ellers spises medbragt frokost i det fri. 

På vej tilbage går vi langs vandet, hvor der er fredede arealer 

med skibssætninger og gravpladser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tilmelding til Birthe senest 1. juni. Hjemkomst kl. ca. 17. Pris for 

medkørsel kr. 50. 

 

 

OBS: 

Løvfrøtur til et sted nord for Fredericia, uge 22 el. 23. 

Det kan blive en skøn aften i selskab med de sjove små dyr. Den bedste oplevelse hvis vi kan ramme en stille lun 

sommeraften. Der indkaldes med kort varsel en aften ved solnedgang i begyndelsen af juni.  

Ole Jespersen, der har interesseret sig for løvfrøer gennem mange år, vil guide os. Ole har tidligere skrevet en 

udførlig beretning om løvfrøer og løvfrølokaliteter i den gamle Børkop Kommune. Det var før de små væsner 

migrerede til Fredericia ved Fredericia Kommunes Hjælp. 

 



Bestyrelsen: 
 

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

 
Birthe Rasmussen 75 93 15 08 – 26 11 48 00 
Kasserer  amber@rasmussen.mail.dk 

 
Henning Lorenzen 23 61 07 58 
  hvidt7@email.dk  

Keld Hansen  75 95 76 45 – 51 96 88 29 
  keld.a.hansen@gmail.com 
 
Hans Jørn Hansen 23 72 09 60 
  hansjhansen@mail.tele.dk 

 

Suppleanter: 

Helle-Vibeke Hansen 20 13 27 18 
  hansjhansen@mail.tele.dk  

 
 
 
Kontingent:  Kr. 100 for par og kr. 60 for enlige. 

 

Kontingent indbetales på:  

                     Reg.nr.:  0757       Konto: 3225200202              Middelfart Sparekasse 
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