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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. 

 



Himmelpind og Stenager Mølle 

Torsdag den 1. August med afgang fra banegårdens p-plads k l. 16 eller ved Himmelpind ca. 
16.45. 

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 
vandstære og 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  
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Limfjordslandet, Vestsalling og Kongenshus Hede. 

Lørdag d.17. - søndag d.18. august 2019  

Vi har allerede modtaget tilmeldinger til turen. Se bilag og tjek om oplysningerne er korrekte. Hvis 
du gerne vil med, og ikke er tilmeldt, kontakt da undertegnede snarest. 

Program. 

Lørdag 

8.00  Afgang fra Banegårdspladsen i Fredericia. Giv besked om medkørsel ønskes. 

10.00 Vi mødes ved Ejsing Kirke, Ejsing, Gl Landevej 10, 7830 Vinderup. Her starter vi med 
medbragt kaffe eller anden forfriskning. 

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


Herfra går turen til områder ved Venø Bugt. Geddal Enge og Sønderlem Vig udgør et stort 
vådområde med strandenge, rørskove og lavvandede vige. Der er et rigt fugleliv, der er registreret 
omkring 200 fuglearter, en interessant flora, tilpasset den saltholdige jord, og odderen finder gode 
muligheder i strandengene.  

 

Vi kører til Lihme, hvor vi gør holdt ved kirken før vi kører til Gyldendal.  

Frokost: Den medbragte mad spises ved Gyldendal shelterplads, med udsigt ud over 
lystbådehavnen og Limfjorden. Tidligere lå her et teglværk. 

Vi kører til Kås Halvø med lyngklædte arealer og gammelt egekrat. Kås Hoved er en geologisk 
seværdighed, og på strandvoldene vokser en meget karakteristisk vegetation, f.eks. den meget 
sjældne og fredede Strandhornskulpe. Området er rig på sommerfuglearter og der er desuden 
observeret mange rovfuglearter f.eks. tårnfalke og fiskeørne. 

Ved Spøttrup Borg finder vi Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994. Ved søen er opført et 
fugletårn samt indrettet en udstilling om søens historie. Vi kommer også til Spøttrup Borgs 
Velkomstbygning, hvor vi kan se udstillinger, butik, benytte toiletter, købe en kop kaffe mv. Der er 
også mulighed for at besøge Borgens dejlige park, som bl.a. byder på righoldig urtehave. Er der 
interesse, kan vi måske finde tid til også at komme ind på selve Borgen, det koster 80,- pr. person.  

Måske når vi en tur omkring Knud Strand, hvor der fra den høje skrænt er udsigt over Kås 
Bredning til Mors. 

Sidst på eftermiddagen: Vi ankommer til Motel Skive, hvor vi indkvarteres. 

19.00 Fælles spisning. Mad og drikke er for egen regning. (Giv besked, hvis I ikke ønsker at være 
med) 

Søndag: 

Morgenmad på Motel Skive. 

Vi går på et stykke af stierne i Skive Ådal, hvor vi får mulighed for at opleve den righoldige natur.  

Derfra går turen sydover og vi gør holdt ved Kongenshus Hede. 

Frokost  Vi spiser vores fælles indkøbte frokost i/ved mindeparkens madpakkehus.  



Kongenshus Hede er spændende at besøge med 
både mindepark og udstilling. Det store 
hedeområde plejes af over 1000 græssende får. I 
august kan vi også glæde os over den blomstrende 
lyng.  

 

Ca. kl. 14.30 går turen hjemad. 

 

Praktiske oplysninger:  

Husk at tjekke tilmeldingslisten, om I er tilmeldt, som ønsket. Se bilag. Og betal nævnte beløb 
senest 6. august.  

Medbring madpakke til lørdagen.  

Overnatning på Motel Skive, Skyttevej 13 c, 7800 Skive 

Pris pr. prs. for overnatning i dobbeltværelse (enkeltsenge, eget bad og toilet, linned og 
håndklæde incl.) morgenmad, samt frokost søndag 420,- kr. (tillæg for eneværelse 300,-) 

Lørdag: Aftensmad og drikkevarer for egen regning. Giv besked hvis I ikke ønsker fællesspisning. 

Betaling for medkørsel: 90 kr. 

Om kørsel: Giv besked til Birgit om du ønsker medkørsel. Giv også besked hvis I har plads 
til ekstra personer i bilen fra Fredericia eller kører direkte til Ejsing Kirke. Så vil jeg 
koordinere samkørsel. 

Evt. spørgsmål til Birgit på mail: birgitkallestrup@gmail.com eller telefon.: 30740791  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Nationalpark Vadehavet – UNESCO  verdensarv 
Lørdag den 14. sept. 

Afgang fra Banegårdens busholdeplads kl. 8.00 eller direkte til Vadehavscenteret, Okholmvej 5, 
Vester Vedsted 6760 Ribe- kl. 9.30. 

Vi skal besøge Vadehavscenteret og vi skal se nogle lokalliteter langs kysten ved det 
fremskudte dige med spændende lokaliteter. 

Der er mange fugle og højt til himlen. 
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Medbring kikkert og fourage til hele dagen. Foreningen giver et bidrag til Vadehavscenterets entre. 

Hjemkomst kl. ca. 17. Pris for medkørsel 50 kr. 

Tilmelding til  Anton på mail anton.vestergaard@profibermail.dk  eller sms 51294025 

  

 

 

 

Dele af vadehavet med 
Mandø og den nordlige 
del af Rømø   

Et kæmpemæssigt 
spisekammer og et fristed 
og for millioner af 
vadefugle på træk til og 
fra ynglepladserne i 
Sibirien og 
Nordskandinavien. 

Nationalpark og 
UNESCO 
verdensarv 
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Tur til Harteværket og Påby enge. 
 

Lørdag d. 12. oktober. 

Afgang fra Fredericia banegård kl. 10. 

Mødested: Oplevelses center Harteværket. Kl. 10.40. 

Alpedalsvej 107, 6000 Kolding. 

 

Turen er på 4 km og tager ca. 1- 1½ time. 

Tag fornuftigt fodtøj med, for der kan være brændenælde, som stikker sit fæle hoved op gennem, 
træbroernes netværk.  

En del af ruten passerer gennem en kreaturfold. Derfor frarådes det at medbringe hund. 

Stien er noget ujævn og går over lave træbroer med net langs åen og der er en stigning undervejs. 

 

Vi tager den gult afmærkede sti, som starter med at følge kanalen ved Turbine hallen. Den fører os ned i 
Påby enge, hvor Kolding kommune har haft et stort vådområdeprojekt (Påby enge genopretningsprojekt) i 
forbindelse med, at vandet, som før har været tvunget fra åen for at forsyne Harteværket, er blevet ledt 
tilbage. 

Vådområderne ved åen oversvømmes nu og fungerer, som naturlig rensning af næringsstoffer, så vandet 
løber renere ud i Kolding Fjord. 

Området danner levested for bl.a. odder, og gydested for havørred på sandbanker. 

Vi kommer forbi en kano/kajak anløbsbro og holder hvil ved en træ siddeplads med udsigt over engen. 
Derefter går vi videre ad stien og slutter ved Harteværket, hvor vi ved bordbænke sæt spiser vores 
medbragte mad. Ved vådt vejr kan vi benytte det fine madpakkehus, hvor der også er der gode 
toiletforhold. 

Ønsker man at se Harteværket, er det muligt for 45. kr. pr. næse. 

Tilmelding til Berit. Pris for medkørsel 20. kr. 

 

 



 

 

 

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. 
Kontingent indbetales på:  

                     Reg.nr.:  0757 Kontonummer. 3225200202, Middelfart Sparekasse 
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