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Fra Agger Tange 



 

 

Generalforsamling - Naturcenter Hindsgavl 

 

Tirsdag den 31. marts. 

Forud for generalforsamlingen mødes vi ved Øksenrade skov ved  Fænøsund til en lille skovtur, hvor vi ser 

nogle af de første forårstegn. 

Afg. Fredericia banegård kl. 17.00  

 P-plads ved Fænøsund Teglgårdsvej 104 kl. 17.30 

. 

Generalforsamling kl. 19.00. på Naturcenteret  Galsklintvej, Middelfart 

Dagsorden: 

• Valg af ordstyrer 

• Formandens beretning 

• Kassererens beretning 

• Behandling af indkomne skriftlige forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af suppleant 

• Valg af bilagskontrollant 

• Eventuelt 

 

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement ( smørrebrød ) senest d. 25. marts og kun til Birthe.           

Pris for medkørsel 20. kr.   

  

 



 

 

Tur langs Skærup å forbi Børkop og Brøndsted vandmøller. 

Onsdag d. 6. maj. 

Afgang fra Fredericia Banegård kl. 18. 

Mødested: Børkop. P-pladsen ved Peder Breths vej, overfor højskolen. Kl. 18.30. 

Turen langs med åen tager ca. 1- 2 timer, og er ikke nogen anstrengende tur. 

Når vi når tilbage, finder vi et overdækket sted i parken bag P- pladsen og nyder vores medbragte kaffe ved 

bord bænkesæt. 

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. 

Tilmelding til Berit.  

Pris for medkørsel 20. kr.   
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Vigelsø - Dejlige Vigelsø i Odense fjord. 

Søndag d. 7. juni  

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. 31. maj 

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

feriehus)i Klitmøller. 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 

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 22 deltagere. Prisen for aftensmad, 

overnatning, morgenmad og madpakken til hjemturen. 375 kr. prs.                                                    

Der medbringes madpakke til førstedagen og sengelinned. Prisen er 100 kr. for medkørsel.  

Anton.vestergaard@profibermail.dk  

 

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  
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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. 

  

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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