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INTET SLÅR NATUREN
Det er alment kendt og efterhånden også videnskabeligt dokumenteret, at alle har godt af at komme ud i naturen. Vi får rørt os, vi
får nye indtryk, får stresset af og tit også en åndelig oplevelse. Og
vores børn kan få lov at boltre sig.
Derfor er vi glade for at kunne præsentere en ny årgang af Naturguiden
med guidede ture om natur og kulturhistorie.
De fleste ture er gratis. Mange er børne- og familievenlige, og en del
er egnede for dårligt gående. Se nærmere ved den enkelte tur. Alle har
en kompetent og vidende turholder, som sikrer dig en god oplevelse.
Turene gennemføres uanset vejr og vind, hvis det i øvrigt er forsvarligt.
Folderen har ikke alt med, og nye ture kan komme til. Tjek den
opdaterede kalender på www.naturguidenhimmerland.dk eller se www.
udinaturen.dk med ture fra hele Danmark.
Bagest i folderen er en oversigt over sommerferie-arrangementer,
kontaktadresser og en liste over naturvejledere m.m.
Folderen udgives af de fire kommuner i Himmerland, Naturstyrelsen
samt Rold Skov Natur- og Kulturcenter, men mange andre har bidraget.
Har du forslag eller kommentarer til folderen kan du kontakte
redaktionen på tlf. 23 33 50 88 eller projektleder@roldskov.info
God fornøjelse,
Uffe Westerberg
Rold Skov Natur- og Kulturcenter

FEBRUAR 2015
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EGHOLM RUNDT – EN KORT OG EN LANG…
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Dato:
Onsdag 11. februar kl. 10-12 eller 10-15
Mødested: Ved Egholmfærgen på Aalborgsiden
Turledere: Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch i
samarbejde med Aalborg Seniorsport og Ældre Sagen
Aalborg
OBS:
Husk varm vindtæt påklædning, varmt at drikke og en
solid madpakke!
Ved restaurant Kronborg på Egholm kan der vælges mellem 2 guidede
ture på hhv. 2 og 10 kilometer. Den korte tur varer 2 timer og fører
deltagerne langs Nørredybet og vest om Aalborg Kommunes Kronborg
Skov. Den lange tur varer 4-5 timer og går til Egholms nordvestligste
udsigtspunkt og ad diget langs Limfjorden retur. På begge ture
fortælles der om øens spændende natur og kulturhistorie, ligesom
der undervejs bliver særdeles gode muligheder for at få vintergæster
som Lysbugede knortegæs, sangsvaner og hvinænder i kikkerten.
ØRNENS DAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag 15. februar kl. 10-14
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Dansk Ornitologisk Forening
Varm påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en god idé.
Gratis. Lille Vildmosecentrets reception og biograf er
åben.
Lille Vildmose er kendt for sine ørne, men mosen kan også fremvise
andre store fugle bl.a. gæs, traner og svaner. På Lille Vildmosecentret
kan man fra kl. 10-14 møde områdets ornitologer, der fortæller om
mosens store fugle. På centret modtages informationer fra ornitologer
i mosens fugletårne, så besøgende kan guides ud til tårne med gode
fugleoplevelser.
DYRESPOR I ØSTERÅDALEN
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Dato:
Tirsdag 17. februar kl. 10
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret, Aalborg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
For børn over 7 år.
Lige midt i Aalborg ligger Østerådalen som et stort naturområde.
Her findes alt den natur, som hjertet kan begære – å, søer, sump
og skov. Det er der naturligvis en masse dyr, der har fundet ud af.
Og de afsætter spor i sneen og jorden. Vi går ud i området og laver
gipsafstøbninger af sporene. Et arrangement for børn og deres
forældre eller bedsteforældre.
DYRESPOR I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Onsdag 18. februar kl. 10
Mødested: P-pladsen ved Koldkær Skov, Strandvejen
– mellem Hals og Hou
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med Hals
Turistforening
OBS:
For børn over 7 år.
Koldkær Skov er en lille perle ved Kattegat. Skov, bæk og kysten
udgør en fantastisk helhed. Her findes mange dyr – både dem med
pels og dem med fjer. På en vandretur i området finder vi dyrespor,
og laver et evigt minde med en klat gips i sporet. En morsom ting
at have stående på børneværelset. Et arrangement for børn og deres
forældre/bedsteforældre.
<< Klik for at se oversigtskort
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FEBRUAR-MARTS 2015

DYRESPOR VED HALKÆR MØLLE NATURCENTER

5

Dato:
Torsdag 19. februar kl. 10
Mødested: Halkær Mølle Naturcenter,
Hedegårdvej 1, Halkær, 9240 Nibe
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
For børn over 7 år.
Halkær Mølle Naturcenter ligger i en pragtfuld natur – 10 km syd for
Nibe. Her færdes mange dyr langs Halkær Sø og i de høje bakker. Vi går
ud i området og finder deres spor. En klat gips i sporet tørrer hurtigt
og giver et dejligt minde om en god naturoplevelse. Arrangementet
er for børn og deres forældre/bedsteforældre.
NATURDYSTEN
– FAMILIEKONKURRENCE PÅ VORES HJEMMEBANE
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Dato:
Søndag 22. februar kl. 10-16
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune
Denne dag lyder startskuddet til årets familiekonkurrence i naturen.
På tværs af generationer, konkurrerer familier i sjove aktiviteter, hvor
der optjenes point. Hver måned kan familien se naturaktiviteten der
dystes i på www.naturekspeditionen.dk – her findes også mere info
om konkurrencen.
PILGRIMSVANDRING MED VIBORG PILGRIMSCENTRUM
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Dato:
Søndag 1. marts kl. 10
Mødested: Hvam kirke, Bækgaardsvej i Gl. Hvam
Turleder: Ulla Kobberup, Viborg Pilgrimscentrum
Gudstjeneste i kirken efterfulgt af en ca. 10 km. lang vandring. Læs
mere om arrangementet på www.viborgpilgrimscentrum.dk
BESKÆREKURSUS I KERNEFRUGT (ÆBLER OG PÆRER)
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Lørdag 7. marts kl. 9.30-11.30 og kl. 13-15
Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Frugtavler Jens Corneliussen
Medbring rengjort beskærersaks/sav og vær varmt
påklædt.
Tilmelding: På tlf. 98 33 90 64. Først til mølle. Max. 15 deltagere
pr. hold.
Pris:
125 kr.
Undervisning i grundprincipper i frugttræsbeskæring i nye såvel som
gamle træer. med henblik på den bedste frugtkvalitet, vækstbalance
og udbytte. Vi ser på blomster- og bladknopper, drøfter gødningsstrategi, rod beskæring mv.

MARTS 2015
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NATURPLEJEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Lørdag 7. marts kl. 10-13
Mødested: Høstemarktårnet på Hegnsvej
Arr:
Vildmoseforeningen, Aage V. Jensen Naturfond og
Aalborg Kommune
OBS:
Gummistøvler er en god idé. Arrangementet er ikke
egnet for klap- og barnevogne. Ingen hunde.
Arrangementet er en del af LIFE+ projekt, Lille Vildmose. Vi skal på
denne plejedag fuldføre den opgave, som vi har påbegyndt på Høstemark Mose. Vi skal fjerne mindre træer og buske på moseområdet.
Medbring gerne ørnenæb og grensaks – vi har også et antal til udlån.
Der vil blive opsat skilte i begge ende af hegnsvej, så de der kommer
senere kan finde vej. Vi afslutter arbejdsdagen i Høstemarktårnet
på Hegnsvej.
HVORDAN SKAL SKOVEN UDVIKLE SIG DE NÆSTE 15 ÅR?
KOM OG HØR OM PLANERNE OG GIV DIT BESYV MED
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Dato:
Søndag 8. marts kl. 13-16
Mødested: Ved Naturstyrelsen Himmerlands kontor på
Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turleder: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen
OBS:
Varmt tøj og vandresko/støvler.
Naturstyrelsen udarbejder hvert 15. år planer for hvordan skove og
naturarealer skal plejes og udvikles i de kommende 15 år – såkaldte
driftsplaner. Hvad skal vi plante? Hvad skal vi fælde? Hvad skal vi
lade urørt så naturen selv kan bestemme udviklingen? Hvor skal
friluftslivet kanaliseres hen og hvor skal der være fred og ro? Disse
er blot nogle af de mange spørgsmål som vi laver planer for, for at
få alle de interesser der knytter sig til skoven til at gå bedst muligt i
spænd, til gavn for såvel natur, skovens brugere og skovens økonomi.
På turen viser vi eksempler på planlagte tiltag i de kommende år
i skoven, og fortæller om vores tanker og planer for udviklingen.
Og så håber vi selvfølgelig på debat og input herom fra alle som
interesserer sig for skov- og natur.
BOTANISK OG KULTURHISTORISK RUNDVISNING
PÅ ALMEN KIRKEGÅRD
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Dato:
Onsdag 11. marts kl. 10-12
Mødested: Ved Kapellet på Almen Kirkegård,
Hasserisgade 9, 9000 Aalborg
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Ældre
Sagen Aalborg og Aalborg Seniorsport
OBS:
Husk varm påklædning og især varmt fodtøj!
For den fugle og botanikinteresserede er Almen Kirkegård i Aalborg
intet mindre end en grøn perle og et spændende sted besøge. På få
tønder land er der her på gravsteder og langs stierne, plantet træer
og buske fra hele Verden som Taks, Cedertræ, buskbom, enebær, thuja
og cypres i et væld af arter og sorter. Sangfugle trives i denne mosaik
af planter og undervejs lærer deltagerne de vigtigste fuglestemmer
for marts at kende, ligesom der fortælles anekdoter om nogle af
Aalborgs personligheder fra gamle dage som Politimanden ”Lange
Anton” og skibsreder Carl Lorentzen, kaldet ”Goliat”.

|6|
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PILEFLET TIL HAVEN PÅ SKILLINGBRO NATURSKOLE

MARTS 2015
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Dato:
Lørdag 14. marts kl. 9-16 (eller 20)
Mødested: Skillingbro Naturskole
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald
Tilmelding: Senest 26. februar til Marianne på mrh@ucn.dk
Pris:
Betaling for deltagelse.
I marts er al den friske pil i mange klare smukke farver klar til at blive
brugt til pileflet til haven. Vi fletter piletræer og hegn, skulpturer,
stativer til krukker, fuglehuse og mange andre ting. Du er velkommen
både som nybegynder og øvet pilefletter.
LINDENBORGS SKOVE

13

Dato:
Søndag 15. marts kl. 9.30
Mødested: Den store p-plads på østsiden af Madum Sø
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr./person. Børn gratis. Husk madpakke.
Skovdrift og vildt har altid stået i højsædet på Lindenborg Gods
A/S, og da denne tur handler om begrebet ”produktionsskov”, er
Lindenborg det rette sted at besøge, og vi skal til den østligste del
af Rold Skov. Kort efter turens start kommer vi til Danmarks bedst
bevarede højmose – den smukke Langmosen. På vej til den østlige
del af skoven møder vi skovfoged Jacob Ellemann, der vil fortælle os
om godsets produktion. Videre kommer vi til en stor grusgrav, som
Kurt Nielsen vil fortælle om. Herfra går det tilbage ad smukke stier
gennem den del af skoven, der ejes af godset Willestrup.
GEDDEFISKERI FOR HELE FAMILIEN
VED GODTHÅB HAMMERVÆRK

14

Dato:
Søndag 15. marts kl. 13-16
Mødested: Cafeen ved Godthåb Hammerværk,
Zincksvej 1, Godthåb
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde frivillige fra arbejdsgruppen ved Godthåb
Hammerværk
OBS:
Fiskegrej kan lånes på stedet, men medbring gerne
dit eget grej.
De mange kanaler og søerne ved Godthåb Hammerværk er en af
Aalborg Kommunes mange Frie Fiskepladser og rummer en fin bestand
af gedder. Fra kl. 13-15.30 kan du under kyndig vejledning lære at
overliste disse spændende rovfisk og samtidig få indblik i fiskenes
biologi. Kl. 15.30 samles alle deltagere ved Cafeen hvor vi indvejer
de nyfangede fisk med præmier til de tre største gedder, ligesom
vi her undersøger en nyfanget gedde for maveindhold. Gedder er
fine spisefisk og naturvejlederne demonstrer filetering og uddeler
opskrifter på geddefrikadeller. Cafeen vil holde åben med salg af
kaffe og kage, ligesom du her kan dele dagens oplevelser med andre.

|7|
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HVAD HAR SKOV MED KLIMA AT GØRE?
15
AFSLØRING AF SKULPTUR OG EFTERFØLGENDE KLIMASKOVTUR
Dato:
Søndag 15. marts kl. 14-ca. 16.30
Mødested: P-pladsen ved St. Økssø og Mosskovpavillonen,
Møldrupvej 34, 9520 Skørping
Turledere: Borgmester Leon Sebbelin, Rebild kommune og
Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen
OBS:
Varmt tøj og vandresko/støvler.
Leon Sebbelin skyder klimaugerne i gang med afsløring af en skulptur
af kunstneren Michael Sasserson, som symboliserer den bæredygtige
forvaltning af vores natur. Mosskovpavillonen byder på klimadrik og
efterfølgende kan man deltage i en klimatur i skoven og høre om
skovens betydning for klimaet, og klimaets betydning for skoven.
Næsten 20 % af den globale CO2-udledning skyldes skovrydning – en
klimabelastning som størrelsesmæssig er på niveau med udledningen
fra hele verdens transportsektor (biler, skibe og fly). Hvad gøres
der for at nedbringe skovrydningen og øge skovplantning – globalt
og nationalt. Er Flis og brænde ubetinget en grøn og bæredygtig
ressource? Kom og deltag i tur og debat.
BEGYNDERKURSUS I BIAVL

16

Dato:
Tirsdag 17. marts kl. 19-22 og følgende tirsdage
Mødested: Skillingbro Naturskole,
Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
Turleder: Torben Nielsen, Østhimmerlands Biavlerforening
OBS:
Kurset fortsætter de følgende tirsdage og overgår
midt i april til praktisk arbejde med bistaderne.
Pris:
250 kr. inkl. medlemskab af Østhimmerlands
Biavlerforening.
Begynderkursus for nye og uøvede biavlere. På kurset gennemgås
biavlens teori og de forskellige opgaver, der følger i årets løb i
forbindelse med bistadernes cyklus. Kurset illustreres ved plancher
og film om biavl. I forbindelse med kurset kan erhverves et hæfte
”Biavl for begyndere” eller Eigil Holms ”Lærebog i biavl”.
FOTO- OG FILMFESTIVAL I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Lørdag 28. marts kl. 10-16
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark
I Café Soldug kan man spise frokost ved forudbestilling
på tlf. 99 31 75 50.
Pris:
Gratis. Vildmoseforeningen sponsorerer på dagen fri
entré.
Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark inviterer til filmoplevelser og fotoudstilling i Lille Vildmose. Dagen igennem vises film
af høj naturmæssig kvalitet i centrets biograf, og på Vildmosegaard
åbnes en naturfotoudstilling. Der er også mulighed for at deltage
i en åben workshop, hvor man kan lære om naturfotografering. På
dagen afsløres de præmierede billeder. De udstillede billeder vil
kunne ses frem til den 10. april 2015. Se mere på www.lillevildmose.
dk og www.vildmoseforeningen.dk

|8|
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PILGRIMSVANDRING PALMESØNDAG FRA MARIAGER

18

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 29. marts kl. 10-ca. 16
Mariager kirke
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra Aarhus stift
Solidt fodtøj, påklædning jfr. vejrudsigt samt
medbring frokost.
I fortsættelse af højmessen i Mariager kirke vandrer vi ud i den
smukke natur omkring Mariager fjord, hvor pilgrimspræsten vil
udfolde evangeliet for Palmesøndag undervejs. Ruten er på ca.
10 km i naturskønne omgivelser, og her følger vi på en kortere
strækning den planlagte Klosterrute, som går videre fra Mariager
nordpå mod Aalborg og Frederikshavn. Vandringen afrundes med
hyggeligt samvær, sang og samtale samt et let traktement i den
gamle klosterbygning i Mariager.
LILLE VILDMOSE VÅGNER
– VANDRETUR TIL ROVFUGLETÅRNET

19

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag 29. marts kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecenteret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk tøj og solidt fodtøj. Kikkert er en god idé.
Vandreturen er indeholdt i centrets entrépris. Køb
entré og få automatisk årskort. Kørsel med tørvetoget
koster 20 kr. ved samtidigt køb af entrébillet til centret.
Følg med på en spændende vandretur til Rovfugletårnet. Guiden
fortæller om naturgenopretning med fokus på de enorme vandstandshævninger. Hør også om planerne for udsætning af elge og kronvildt,
der via græsning skal genskabe mosens åbne vidder. I Rovfugletårnet
smages på lokal bjesk, og vi ser forhåbentlig kongeørnen, der har
fast yngleplads i Lille Vildmose. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på
smalsporsbanen ved centret.
PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV – FAMILIEDAG I VILDMOSEN
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

20

Mandag 30. marts kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidigt køb af
entrébillet til centret.
Mød trolden Lille Vildma og leg med de små påskekyllinger i centrets
naturværksted. Du kan kæle for kyllingerne, mens der fortælles
historier om Vildma fra Vildmosen. Hvis vejret tillader, vil Lille
Vildma lave sjove påskelege og æggeløb på plænen i parken. Kl. 13
og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.

APRIL-PÅSKEFERIE 2015
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PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV – FAMILIEDAG I VILDMOSEN

21

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Tirsdag 31. marts kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Mød trolden Lille Vildma, og leg med de små påskekyllinger i centrets
naturværksted. Du kan kæle for kyllingerne, mens der fortælles
historier om Vildma fra Vildmosen. Hvis vejret tillader, vil Lille Vildma
lave sjove påskelege og æggeløb på plænen i parken. Kl. 13 og 14
kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´med på tur med
mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
KRYB OG KRAVL – FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

22

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Onsdag 1. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Besøg centrets naturskole og hør guiden fortælle og fremvise mosens
krybdyr og padder. Måske kan du få øje på snoges gule pletter i nakken
eller få et glimt af Danmarks eneste giftslange – hugormen. Vær også
med til at fodre vores mus og rotter. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret. Ta´med på tur med mosens gamle
lokomotiv og tørvevogne.
KRYB OG KRAVL – FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:
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Torsdag 2. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Besøg centrets naturskole og hør guiden fortælle og fremvise mosens
krybdyr og padder. Måske kan du få øje på snoges gule pletter i nakken
eller få et glimt af Danmarks eneste giftslange – hugormen. Vær også
med til at fodre vores mus og rotter. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret. Ta´med på tur med mosens gamle
lokomotiv og tørvevogne.

<< Klik for at se oversigtskort
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PÅSKEVANDRING TIL TOFTE MOSE
– OPLEV DANMARKS NATURJUVEL

24

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Påskedag søndag 5. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Turen er ca. 5 km.
Den guidede vandretur er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig
køb af entrébillet til centret.
Fra Toftesø vandrer vi via Nordsøstien langs Tofte Mose. Guiden
fortæller og fremviser forskelle mellem den våde højmose og det
drænede landbrugsland. Turens mål er plankestien på Tofte Mose,
hvorfra man kan opleve de åbne vidder og stilheden samt få indblik
i højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv. Kl. 13 og
14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
KONGEØRN OG KRYDDERSNAPS I LILLE VILDMOSE

25

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

2. Påskedag mandag 6. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé.
Pris:
Den guidede tur er indeholdt i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Følg med guiden i egne biler rundt i Lille Vildmose. I Portlandmosen
fortælles om højmosens specielle planteliv, hvor flere af urterne
kan bruges til kryddersnaps. På Hegnsvej besøger vi mosens nye
udkigstårn ”Brandtårnet”. I tårnet smager vi på lokal kryddersnaps
og oplever forhåbentlig kongeørnen svæve over sine jagtmarker. Kl.
13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
NATIONALPARKEN, RAVNKILDE OG ØRNEBJERG

26

Dato:
Søndag 12. april kl. 9.30
Mødested: P-pladsen ved Rebildhus i Rebild
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr./person. Børn gratis. Husk madpakke.
Fra parkeringspladsen går vi ind i Rebild Nationalpark, hvor vi hører
om parkens tilblivelse, om sandet og om nogle af dens koryfæer.
Videre til Sønderkol med mindelser fra krigens tid. Herfra er der en
betagende udsigt over bakkerne og Rold Skov. Så går vi til Nørrekol
og til Hulvejen, og vi hører om bakkernes tilblivelse og om sandflugt.
Fra krybskytten Lars Kjærs Hus går vi over heden til Ravnkilde og
videre til Ørnebjerg. Her hører vi om den kunstnerkoloni, der lå her
omkring begyndelsen af 1900-tallet. Vi bestiger ”bjerget” og ser på
ruinerne af kunstnervillaen, ligesom vi ser stedet, hvor egens ældste
hus ”Ørnebjergshuset” lå engang. På vejen tilbage til Rebild kommer
vi forbi ruinen af ”Timandshuset”.
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CYKELDAG I LILLE VILDMOSE

27

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 12. april kl. 10.30-13.00
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Medbring egen cykel, praktisk påklædning og
madpakke. Turen er ca. 20 km.
Tilmelding: Lån af cykler:Kontakt Lille Vildmosecentret
på tlf. 99 31 75 50.
Pris:
Cykelturen er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Cykeltur gennem Lille Vildmose til Smidie Bakke. Ved Birkesø fortæller
guiden om planerne for genetablering af søen. Derefter cykler vi til
Kongstedlund og hører historien om herregården. Turens mål er Smidie
Bakke, hvor madpakken nydes med udsigt over Tofte Mose. Turen
tilbage til centret går forbi Kongerslev Kalkværk og Kællingbjerg
Klint. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
GRØNNE AKTIVITETER I MØLLEPARKEN FOR HELE FAMILIEN

28

Dato:
Søndag 12. april kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
OBS:
Turen foregår i Mølleparkens kuperede terræn, så husk
gode travesko!
Naturvejlederne og Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, byder alle interesserede velkommen til en spændende guidet rundtur i Mølleparken,
hvor vi undervejs besøger flere poster med særlige oplevelser eller
grønne aktiviteter. Mølleparken er som skabt til et aktivt friluftsliv
og du kan bl.a. få et større indblik i områdets vilde nytteplanter
i kombination med friske smagsprøver tilberedt over bål. Du kan
opleve storslåede udsigter over Egholm og Limfjorden, få aktuel
information om lokale naturforhold og få et større indblik i Sct.
Georgs Gildernes fællesskab, når vi afslutter turen med eftermiddagskaffe ved Gildeborgen på Rafns Alle’.
HAVØRREDER I MARINA FJORDPARKEN

29

Dato:
Onsdag 15. april kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Egholmfærgens færgeleje
på Egholm Færgevej
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Aalborg SeniorSport og Ældresagen
Aalborg
OBS:
Du kan selv medbringe fiskegrej eller låne på stedet.
Havørrederne slår et sving indenom Marina Fjordparken for at finde
føde i det rolige vand. Det giver os mulighed for, at fange et sundt
og velsmagende måltid. Denne dag kan du selv prøve kræfter med en
af fjordens mest eftertragtede fisk. Hvis du er uøvet udi fiskeri, får
du en grundig instruktion i denne fascinerende sport. Vi fortæller
om udstyr, fiskepladser og du kan høre om det spændende fluefiskeri.
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AFFALDSINDSAMLING I VESTHIMMERLAND – 1

30

Dato:
Søndag 19. april kl. 10-12
Mødested: Ved Landbocenteret, Markedsvej 6, 9600 Aars
Turleder: Viktor Weiss
OBS:
Fodtøj efter vejrliget.
I samarbejde med flere beboerforeninger samler vi affald langs stier
og veje i Vesthimmerlands Kommune. Kom og vær selv med til at sætte
fokus på og skabe bevidsthed om dette problem. Medbring en lille
rive eller andet til at fange affald på vanskeligt tilgængelige steder.
AFFALDSINDSAMLING I VESTHIMMERLAND – 2

31

Dato:
Søndag 19. april kl. 10-12
Mødested: Ved Busterminalen, Ranum, 9670 Løgstør
Turleder: Karen Steffensen, Ranum
OBS:
Fodtøj efter vejrliget.
I samarbejde med flere beboerforeninger samler vi affald langs stier
og veje i Vesthimmerlands Kommune. Kom og vær selv med til at sætte
fokus på og skabe bevidsthed om dette problem. Medbring en lille
rive eller andet til at fange affald på vanskeligt tilgængelige steder.
RIDETUR I ROLD SKOV FOR LIDT ØVEDE/ØVEDE RYTTERE

32

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 19. april kl. 10
Birkevej 15, 9510 Arden
Jytte Sigfredsen
Lange bukser, gerne støvler med hæl og evt. regntøj.
Max. 90 kg.
Tilmelding: Der er plads til 6 ryttere. Tilmelding på tlf. 24 85 63 14.
Pris:
150 kr. incl. kaffe/the og et stykke brød.
Ridetur for let øvede og/eller øvede ryttere. Turen foregår på rolige
heste, som også gerne giver en lille galoptur. Du kan låne ridehjelm
hos os. Vi rider på ridestien i Rold Skov ved Arden. Selve rideturen
tager ca. 1 time og vi kommer forbi små søer og tæt på Røverstuen,
hvor røverne fra Rold holdt til. Efter turen nyder vi et stykke brød
og kaffe ved bålet. Se www.jyttesigfredsen.dk
UD I EN REN NATUR
– OPRYDNING OMKRING MARIAGER FJORD

33

Dato:
Søndag 19. april kl. 13-16
Mødested: Se nærmeste mødested i den lokale ugeavis
Arr:
DN Mariagerfjord i samarbejde med Grønt Råd og
Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk praktisk tøj og handsker.
Tilmelding: På www.dn.dk/affald
Affald i naturen er ikke et kønt syn og kan volde skade på planter, dyr
og mennesker. Derfor opfordrer Grønt Råd, Mariagerfjord Kommune
og DN Mariagerfjord alle, der kan lide at komme i vores smukke
natur, til at bruge et par søndagstimer til at samle affald og nyde
en dag udenfor i en ren natur. Der vil være personer til at guide og
koordinere indsatsen og en forfriskning til alle deltagere.

<< Klik for at se oversigtskort
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TOUR DE VILSTED SØ – FORÅRSTUR

34

Dato:
Mødested:
OBS:
Arr:

<< Klik for at se oversigtskort
FUGLETUR TIL JUELSTRUP SØ

APRIL-MAJ 2015
38

Søndag 26. april kl. 10-12
P-pladsen ved Vilsted Sø i Vilsted
Medbring selv cykel.
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune.
På en 11 km lang, guidet cykeltur på stisystemet ved Vilsted Sø kan
du høre om Nordjyllands største sø og største naturgenopretningsprojekt. På cykelturen kommer vi over den nye bro på tværs af søen
og holder ind ved fugletårnet og shelterpladsen.

Dato:
Onsdag 29. april kl. 19.30-21.30
Mødested: P-pladsen ved naturbasen ved køreteknisk anlæg
– indkørsel fra Hæsumvej i Støvring
Turledere: Naturskoleleder Søren Risborg Rebild Kommune og
Naturvejleder Lars Wachmann Naturstyrelsen
På en tur rundt om Juelstrup sø skal vi se efter forårets fugle på
og omkring søen. Vi skal bl.a. se, om der er flyttet fugle ind i de
fuglekasser, vi satte op i området omkring madpakkehuset.

RIDETUR I ROLD SKOV FOR BEGYNDERE

Dato:
Torsdag 30. april kl. 19
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Indledning af sommerens sæson med bål, fortællinger fra Louns
halvøen, fællessang og kaffe.

35

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 26. april kl. 10
Birkevej 15, 9510 Arden
Jytte Sigfredsen
Lange bukser og gerne støvler med hæl samt evt.
regntøj. Max. 85 kg.
Tilmelding: Der er plads til 6 ryttere, tilmelding på tlf. 24 85 63 14.
Pris:
150 kr. incl. kaffe/the og et stykke brød.
Ridetur for begyndere og/eller uøvede ryttere. Turen foregår på rolige
heste fortrinsvis i skridt og evt. lidt trav efter aftale. Du kan låne
en ridehjelm hos os. Vi rider på ridestien i Rold Skov ved Arden. Vi
kommer forbi små søer og tæt på Røverstuen, hvor røverne fra Rold
holdt til. Måske er bøgen ved at springe ud! Selve rideturen tager
ca. 1 time. Bagefter nyder vi et stykke brød og kaffe ved bålet. Se
hjemmesiden www.jyttesigfredsen.dk
VANDRETUR OM BIRKESØ – LIFE+ PROJEKT, LILLE VILDMOSE 36
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 19. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
Praktisk påklædning, solidt fodtøj. Vandreturen er
ikke egnet for klap- og barnevogne.
Få sidste nyt om genetableringen af Birkesø. Følg med guiden på den
nye trampesti syd om søen og hør om planerne for søens størrelse
og planlagte fugleøer. Guiden fortæller også om et nyt udkigstårn
og en ny parkeringsplads ved søen. Genetableringen af Birkesø skal
hæve vandstanden i området og er en del af LIFE+ projekt, Lille
Vildmose. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved
centret. Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
MUSESJOV OG ROTTERÆS I LILLE VILDMOSE – FAMILIEDAG
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

37

Søndag 26. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
En sjov og lærerig dag med fokus på mosens små pattedyr. Vi får besøg
af to gnavereksperter, der vil fortælle os om, hvad der kendetegner
de forskellige arter. Vi skal også kæle for og røre ved mus og rotter.
Måske bliver der også tid til at tage snogen frem. Kl. 13 og 14 kører
Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´med på tur med mosens
gamle lokomotiv og tørvevogne.
<< Klik for at se oversigtskort

VALBORGAFTEN

FORÅRSTUR MED SMAGSPRØVER
I AJSTRUP BUGT-FREDNINGEN

39

40

Dato:
Søndag 3. maj kl. 10-12.30
Mødested: P-pladsen ved opholdsarealet på Ajstrupvej
øst for Ajstrup By
Turleder: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Ikke egnet for gangbesværede. Husk praktisk fodtøj.
Foråret er allerede godt i gang i maj, når bøgen springer ud. Kom
med ud i det smukke fredede område ved Ajstrup Bugt, hvor vi går
en tur og kigger efter forårstegn. Efter turen er der smagsprøver på
nogle af naturens planter, der netop nu er klar til at høste.
10 KM TRAVETUR I ROLD NØRRESKOV

41

Dato:
Søndag 3. maj kl. 11-14
Mødested: Skørping Skoles P-plads,
Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
OBS:
Turen egner sig ikke for gangbesværede. Husk praktisk
påklædning og fodtøj samt vand og evt. noget at spise.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser (ingen
frist). Her er det også muligt at bestille efterfølgende
kaffe og kage m.m. dette skal ske senest 26 april.
Pris:
Turen koster 25 kr./deltager.
Vi traver en tur på den afmærkede løberute, som er 10 km Turen går
gennem den kuperede Nørreskov, som byder på mange fortidsminder,
smukke skovsøer, og gammel urørt bøgeskov. Find ruten på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/RoldSkovTrailcenter
og print kortet ud.
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RIDETUR UNDER FULDMÅNEN

42
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ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS OG RØRBÆK SAVVÆRK

46

Dato:
Mandag 4. maj kl. 20.30-ca. 22
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk el. tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider gennem kulturlandskabet ind i
skoven, og hvis vejrguderne er med os vender vi tilbage i fuldmånens
skær. Hvis rytterne er stille og heldige, møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt bevoksning, større eller
mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv.

Dato:
Lørdag 9. maj kl. 12-16
Mødested: P pladsen på Himmerlandsvej, lige øst for Rebild
Turleder: Rebild savværkslaug, Spillemands-, Jagt- og
Skovbrugsmuseet og Naturstyrelsen Himmerland
Savværkslauget levendegør savværket, starter langsav og bloksav, og
fremstiller bl.a. brædder. Der fortælles om savværket og projekterne
på Vedsted Skovhus. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan
få lov at fælde et træ. Tag madkurven med. Der er åbent i madpakkehuset. Bloksaven fra Vegger karetmagerværksted er en nyhed på
savværket. Den er fra ca. 1890. Se den i brug.

HEMMELIG NATUR – PÅ KANTEN AF KOMMUNEN

Dato:
Søndag 10. maj kl. 9.30
Mødested: Nærmere program og mødested oplyses senere på
www.roldskovsvenner.dk
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr./person. Børn gratis. Husk madpakke.
Dette er en hel speciel tur. Vi skal ud at finde ”livstræer”. Det er
træer, der er bevaringsværdige, og som skal fredes. Først skal vi gå
en dejlig tur gennem den lysegrønne skov, indtil vi møder den muntre
og vidende statsskovrider Bendt Egede Andersen, der vil fortælle
om ”livstræer”. Han har reserveret et stykke af skoven, hvor Rold
Skovs Venner kan gå på opdagelse for at finde træer, som de synes
skal fredes. Det bliver en helt anderledes og givetvis spændende tur.

43

Dato:
Tirsdag 5. maj kl. 19-ca. 21.30.
Mødested: Rastepladsen på vestsiden af Fjordvej
– ca. 500 m nord for Fjordvej 151
Turleder: Lone Kjær, Vesthimmerlands Kommune, tlf. 99 66 71 02
OBS:
Fornuftigt fodtøj. Medbring kikkert og aftenskaffe/
kage/forfriskning.
Vi går igennem skoven og ud på enge, hvor der ikke normalt er
offentlig adgang. Stedet er Paradiset ved Gedsted. Vi håber at se
storblomstret kodriver i skoven, nikkede kobjælde og måske bakke
soløje på skrænten og orkidéer i engen. Der vil være mulighed for at
kigge lidt på fugle, når vi holder pause eller går hjem i raskt tempo
langs vandet. Turen er mindst 5 km lang.
FORÅRSDAG PÅ STABELPLADSEN

44

Dato:
Lørdag 9. maj kl. 13-17
Mødested: Stabelpladsen ved nordenden af Skovvej i Arden
Arr:
Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
m.fl.
Stabelpladsen er den sydlige port til Rold Skov. Denne dag er pladsen
fyldt med aktiviteter for børn og voksne. I skoven kan du komme
med på guidet tur.
Se hele programmet på www.roldskov.info
FOTOTUR PÅ LIVØ

45

Dato:
Lørdag 9. maj kl. 11.30-17.30
Mødested: Livø Havn
Turledere: Fotograf Kjeld Thomsen og Naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen
OBS:
For sejltider og booking se www.miniline.dk eller
tlf. 40 30 70 06.
Tilmelding: Senest 6. maj til: togh@togh.dk
Max. deltagerantal: 30
Livø, øen midt i Limfjorden, rummer mange spændende naturtyper
– heden, egeskoven og strandengene samt ikke mindst Livøs by med
dens kulturhistorie. På den guidet tur fortælles om Livøs natur, og
om de mange ofte oversete motiver, man kan finde her. Fotografen
fortæller om ”det gyldne snit”, og du prøver selv gennem praktiske
øvelser, hvordan du kan bruger dette i dine billeder. Der bliver rig
lejlighed til at snakke fototeknik i praksis. Undervejs holder vi pause,
hvor vi spiser vores medbragte madpakker, og nyder den smukke
udsigt over fjorden.
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LIVSTRÆER

SKOVENS DAG I VESTHIMMERLAND

47

48

Dato:
Søndag 10. maj kl. 11-16
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95, Farsø
Arr:
Uhrehøjegruppen og Naturvejleder Karin Winther,
Vesthimmerlands kommune, Naturekspeditionen.dk m.fl.
Pris:
Gratis adgang, dog vil nogle af aktiviteterne være
mod betaling.
”Skovens Dag” afvikles i et samarbejde mellem Vesthimmerlands
Kommune og Uhrehøje Gruppen, der består af repræsentanter af
skovens mange brugere. Kom og vær med til guidede ture, klatring,
vandhulssafari, bage pandekager ved bålet, cykle på MB-ruten,
rundture i hestevogn, geocaching – skattejagt, mobilnature mv.
RØDE MØLLE OG DEN NYE LINDENBORG Å

49

Dato:
Mandag 11. maj kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer,
Røde Møllevej, 9520 Skørping
Turledere: Biolog Hans Heidemann Lassen, miljøtekniker Ivan
Holm, Rebild Kommune og journalist Uffe Westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
OBS:
Solidt og vandtæt fodtøj.
Ved Røde Mølle har vandmøllen i et halvt årtusinde stemmet Lindenborg Å op. I 2014 blev åen lagt tilbage i sit oprindelige løb uden om
møllen. Vi traver gennem ådalen op til den historiske møllegård og
den nye å, der ligger i den fredede og smukke ådal. På vejen skal vi
også høre historien om atombunkeren ReganVest.
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VILD MAD I LILLE VILDMOSE – FAMILIEDAG

50

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Kr. Himmelfartsdag torsdag 14. maj kl. 10.30-13
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Medbring gerne kniv, ske og spækbræt.
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vi laver vild mad sammen med en stor gruppe spejdere, der ligger i
lejr ved centret. Kom og vær med til at tilberede ørred og muslinger
med friske ramsløg, lave suppe med friske grøntsager samt bage
snobrød over bål. Du kan også prøve at tage brystet af en fasan eller
en råge og tilberede kødet over bål. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret.
ØLBRYG OG SNAPSEURTER PÅ HESSEL
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Dato:
Lørdag 16. maj kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9840 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
I det gamle bryggers arbejder lauget med de gamle brygmetoder,
kom og se og vær med. Derefter smagsprøver i cafeen. I cafeen
fortælles om nye spændende kryddersnapse, med en kort tur omkring
i naturen. Derefter smagsprøver i cafeen. Det hele bliver krydret med
hjemmelavede fedtemadder.
NATURDETEKTIV I LILLE VILDMOSE – FAMILIEDAG
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

52

Søndag 17. maj kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og gummistøvler er en god idé.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Hvilke planter og dyr gemmer en mose på? Hvad har hulahopringe og
vandballoner med detektivarbejde at gøre? Er du blevet nysgerrig?
Pak lup, gummistøvler, en nysgerrig næse og sørg for at hele familien
er med, når vi undersøger dyre- og plantelivet på højmosen. Kl. 13
og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.

<< Klik for at se oversigtskort
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FAMILIEFISKERI VED GUNDERUP FISKESØ

MAJ 2015
53

Dato:
Søndag 17. maj kl. 10-16
Mødested: Gunderup Fiskesø, Gunderupvej 96, 9640 Farsø
Turleder: Juniorafdelingen i Trend Å Lystfiskeriforening
v. Orla Bertram-Nielsen tlf. 98 64 38 64
i samarbejde med Gunderup Fiskesø
OBS:
Medbring eget fiskegrej og agn samt støvler, fornuftigt tøj plus mad og drikke. Der er grejbutik ved søen.
Pris:
For 4 timers fiskeri: Et barn under 15 år fisker gratis i
følge med betalende voksen for 100 kr. ”Alene-børn”
over 15 år: 85 kr. Voksne uden børn: 120 kr.
Instruktører fra juniorafdelingen i Trend Å Lystfiskeriforening hjælper
gerne uerfarne med forskellige fiskemetoder. Fiskeriet starter kl.
10.30 efter fælles velkomst. Flotte præmier til de 3 største fisk fanget
af børn under 18 år. Dagen slutter med gratis grillpølser, brød og
sodavand til alle kl. 14.30. Mere info på www.lystfiskerietsdag.dk og
på www.trendaaen.dk
LIMFJORDEN PÅ LANGS – LYSTFISKERIETS DAG
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Dato:
Søndag 17. maj kl. 13-16
Mødested: Sølyst Camping, 1 km syd for Nibe
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen
i samarbejde med lystfiskerforeningen Pirken,
Danmarks Sportsfiskerforbund og Sølyst Camping
OBS:
Vadefiskeri er kun egnet for lidt større børn over 8 år,
der kan magte en fiskestang. Fiskestænger og waders
kan lånes på stedet.
Dagen er en del af naturvejledernes fire ”Limfjorden på langs”
arrangementer i 2015. En serie af arrangementer med fokus på
Limfjordens dyre-/planteliv og friluftsmuligheder. Lystfiskeriets Dag
er på initiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund en landsdækkende
aktivitetsdag med det formål at give den danske befolkning en
større indsigt i lystfiskeri og at give alle interesserede en chance
for at afprøve fiskeriet i praksis med en fiskestang i hånden. Ved
Sølyst Camping er der gode muligheder for at fange havørred og
hornfisk. Uøvede får en grundig instruktion i dette spændende og
udfordrende fiskeri.
“BJERGBANEN” VED GODTHAAB HAMMERVÆRK

55

Dato:

Mandag 18. maj kl. 13-15
(Den internationale museumsdag)
Mødested: P-pladsen ved Højvangsskolens Idrætshal,
9230 Svenstrup
Turledere: Peter Jørgensen og Hans Huus Sørensen, Museet
Godthaab Hammerværk
Vi følger jernbanens oprindelige forløb mod vest og hører beretninger
om, hvordan forhindringer for samfærdslen blev afhjulpet og om veje,
broer og jernbanens betydning for områdets udvikling. Fra Godthaabs
gamle stationsbygning følges det gamle spor til Zincks Fabriker. Turen
slutter i Museet Godthaab Hammerværks hyggelige cafe.

MERE INFO OM LYSTFISKERIETS DAG: WWW.LYSTFISKERIETSDAG.DK
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RÅGEAFTEN I ØSTERÅDALEN FOR HELE FAMILIEN
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Dato:
Tirsdag 19. maj kl. 18-21
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 9, 9000 Aalborg
Arr:
Skytte Klaus Godiksen, naturvejleder Esben Buch,
Aalborg Jægerklub, Limfjordsjægerne samt Aalborg
og Omegns Jagtforening
OBS:
Der serveres velsmagende smagsprøver af rågebryst
hele aftenen!
Mølleparken, Skovdalen og Bejsebakken, ganske tæt ved Østerådalen
i Aalborg Kommune, rummer Danmarks største sammenhængende
rågekoloni med over 1000 reder. Få denne aften større indsigt i
Aalborg Kommunes aktuelle regulering af rågeunger og hør også
den nyeste viden om rågen som både en skade- og nyttefugl. Friskskudte rågeunger tilberedes over bål til velsmagende smagsprøver
til tonerne af jægernes jagthornssignaler. Desuden kan du opleve
jagthundeopvisning, se jægernes våben, opleve knivmageri, samt få
svar på dine spørgsmål om jagt og jægere i Danmark.

Dato:
Onsdag 20. maj kl. 19-21.30
Mødested: Parkeringspladsen ved indgangen til Rebild Bakker
– nærmeste adresse: Rebildvej 25, 9520 Skørping
Turleder: Geolog, Kirstine Skov Nielsen og naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen
OBS:
Ikke kørestolsegnet, eller egnet for gangbesværede.
Medbring godt fodtøj til gåturen og beklædning efter
vejrforholdene.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Pris:
25 kr./deltager.
Ved dannelsen af Rebild Bakker har der været store kræfter på spil.
Kom med på en flot og hyggelig op- og nedtur i det skønne område,
hvor der vil blive fortalt omkring geologien, kræfterne der har været
på spil og Naturstyrelsens udfordringer ved at pleje og vedligeholde
et kulturlandskab, skabt af folk og fæ. Undervejs på turen vil der
være små overraskelser, hvor du selv kan deltage aktivt.

PÅ TUR I HUNDESKOVEN I NØRAGER

MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL

57

Dato:
Tirsdag 19. maj kl. 19-21
Mødested: Ved indgangen til hundeskoven
– nærmeste adresse: Sortebakken 8, 9610 Nørager
Turleder: Naturstyrelsen
Naturstyrelsen Himmerland inviterer alle brugere og andre interesserede på en tur i hundeskoven ved Nørager. Formålet er, at vi på
turen rundt i hundeskoven får en snak om ønsker, og gode idéer til
hvordan hundeskoven kan blive mere spændende. Så er du en af
hundeskovens brugere, har du nu mulighed for, at få indflydelse på
og være en del af hvordan hundeskoven i Nørager skal udvikle sig i
årene fremover. Vi håber at kunne samle aktiviteter og fremadrettet
dialog i en kreds af ”Hundeskovens Venner”.
SE ET AF DANMARKS NYESTE
OG MEST MODERNE RENSEANLÆG
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Dato:
Onsdag 20. maj kl. 16-18
Mødested: Mariagerfjord Vand A/S, Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Turleder: Anita Nancke og Søren Bek
Tilmelding: Senest onsdag 13. maj til Søren Bek på
Sobek@mariagerfjord.dk
Det lyder ikke lige lækkert, det som sker på et renseanlæg. Men med
den nyeste teknologi og viden giver Mariagerfjord Renseanlæg et helt
andet indtryk. Kom selv og få et indtryk af eksempelvis hvor lidt et
moderne renseanlæg lugter. Renseanlægget vil i 2016 have erstattet
kommunens 10 gamle anlæg. På rundvisningen vil en repræsentant fra
Mariagerfjord Vand vise anlægget frem og fortælle om processerne.
Desuden vil en repræsentant fra Mariagerfjord Kommune fortælle
om kommunens spildevandshåndtering.
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag 20. maj kl. 18.30-ca. 20
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Lunt tøj og et tæppe til at sidde på eller pakke
omkring sig. Aflyses v/under 6 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: Gratitude@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under
åben himmel byde på en anderledes oplevelse & da vi er i naturen,
vil vi også kontakte dyrene. Når alle er kommet, går vi samlet til
skoven. Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne ikke være
med os, er der mulighed for at lave meditationen under tag. På vej
frem og tilbage snakker vi omkring hvad der rører sig indenfor det
alternative, du er velkommen til at spørge, og jeg vil forsøge at
svare, hvis jeg kan.
TUR TIL RIGKÆR, KILDEVÆLD OG OVERDREV
I KASTBJERG ÅDAL OG LAMBÆKDAL
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Dato:
Onsdag 20. maj kl. 18.30-21.30
Mødested: 1 Kærby Mølle, Parkeringsplads på vejen vest for
Kærby Møllevej 30, 8983 Gjerlev J
Turleder: Botaniker Henriette Bjerregaard, Naturstyrelsen og
Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
OBS:
Rigkærene ligger i fugtige områder så husk gummistøvler. Medbring kaffe, lup og kikkert.
Tilmelding: Ikke nødvendigt, men yderligere oplysninger kan fås
hos Per Edgar Jørgensen på peredgar2@mail.dk
Kastbjerg Ådal er i EU’s Natura 2000-direktiver blevet udpeget
som Habitatområde H223. Ådalen indeholder en af landets største
forekomster af naturtypen rigkær, og under turen vil vi stifte
bekendtskab med mange af rigkærets karakteristiske planter. I
Lambækdal finder vi værdifulde kildevæld og overdrev. Vi vil også
se hvordan naturgenopretningen af ådalen skrider frem.
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NATTERGALETUR VED SKATSKOV/LERKENFELT ÅDAL
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Dato:
Onsdag 20. maj kl. 20-23.30
Mødested: Skatskovvej 35, Guldager, 9620 Aalestrup
(parkering i vejkanten)
Turleder: Ellen Poulsen og DN Vesthimmerland
OBS:
Fodtøj efter vejrliget.
Tilmelding: På tlf. 98 64 98 12/30 25 98 57 eller essp@mail.dk
senest dagen før.
Vi mødes på vort lille husmandssted. Går en tur op gennem Skatskov.
Tilbage i haven bager vi snobrød med kanelsneglefyld, som vi nyder
til den medbragte kaffe, mens vi venter på at kunne høre nattergalens
sang.
SOHNGÅRDSHOLMSPARKEN BLOMSTRER NETOP NU
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Dato:
Torsdag 21. maj kl. 10-12
Mødested: P-pladsen på Borgmester Jørgensens Vej 3,
9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Ældre
Sagen Aalborg og Aalborg Seniorsport
OBS:
Rundvisningen har kort distance og foregår i et roligt
tempo.
Vi besøger samlingen af paradisæbler på Sohngårdsholm, der netop nu
står i det skønneste blomsterflor med tusindvis af æbleblomster. Hør
historien bag malussamlingen og mange af de myter og anekdoter,
der knytter sig til denne spændende planteslægt. Desuden fortælles der om parkens kulturhistorie, om Isidor Henius, der byggede
Sohngårdsholm Slot, ligesom deltagerne kan opleve og høre om
mindesten, skulpturer, sjældne træer og buske fra hele verden.
SE PINSESOLEN DANSE FRA EN HÆNGEKØJE
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Dato:
Lørdag 23. maj kl. 17 - søndag 24. maj kl. 10
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage
– drej ned ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
Kommune
OBS:
Hængekøjer kan lånes. Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej og godt humør.
Tilmelding: Til Karin Winther på tlf. 30 32 49 39 eller på mail
karin@naturekspeditionen.dk senest onsdag 20. maj
kl. 12.
Pris:
75 kr./deltager.
Oplev pinsesolen danse fra en hængekøje i skoven. Bålet vil være
klar til at grille medbragt aftensmad fra kl. 17.00. Efter aftensmaden
byder skoven på udfordringer og naturopgaver for alle generationer.
Dagen slutter mens træerne bevæger sig langsomt i vinden og vugger
os i søvn i hængekøjerne. Næste morgen vækkes vi af fugle, der
underholdende flyver fra gren til gren, og af en dansende pinsesol,
som inviterer til morgenmaden, der laves over bål.
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Dato:
Lørdag 23. maj kl. 15-17 og 18-23
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Vi mødes ved museet kl. 15 og går i skoven for at hente bøgegrene,
Traditionen tro er der musik i spidsen for traveturen. Derefter pyntes
majstangen, og der spiles op til en lille dans. Mulighed for at spise
medbragt madkurv fra kl. 18. Fra kl. 20 er der bal i museets sal til
musik af Rebildspillemændene.
FUGLENES DAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
2. pinsedag mandag 25. maj kl. 06-09
Mødested: kl. 06 på Hjortevej 3, 9280 Storvorde
(ved den store grønne lade)
Turleder: Dansk Ornitologisk Forening
OBS:
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé. Turene er ikke egnet for klap- og barnevogne.
Ingen hunde.
Oplev fuglenes morgensang på en vandretur gennem Høstemark
Skov. Guiden fortæller om naturskoven og dens rige fugleliv med
bl.a. ynglende kongeørn. Ligeledes er der gode chancer for at opleve
skovens krondyr, der via deres græsning holder skoven lysåben og
skaber optimale vilkår for insekter og planter. Mød op præcis. Porten
til skoven lukkes, når gruppen er gået ind.
TUR TIL RIGKÆR, KILDEVÆLD OG OVERDREV
I KASTBJERG ÅDAL OG LAMBÆKDAL
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Dato:
Onsdag 27. maj kl. 18.30
Mødested: Parkeringsplads på vejen vest for Kærby Møllevej 30,
8983 Gjerlev J
Turleder: Botaniker Henriette Bjerregaard, Naturstyrelsen og
Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
OBS:
Rigkærene ligger i fugtige områder så husk gummistøvler. Medbring kaffe, lup og kikkert.
Tilmelding: ikke nødvendig men yderligere oplysninger kan fås
hos Per Edgar Jørgensen på peredgar2@mail.dk
Kastbjerg Ådal er i EU’s Natura 2000-direktiver blevet udpeget
som Habitatområde H223. Ådalen indeholder en af landets største
forekomster af naturtypen rigkær, og under turen vil vi stifte
bekendtskab med mange af rigkærets karakteristiske planter. I
Lambækdal finder vi værdifulde kildevæld og overdrev. Vi vil også
se hvordan naturgenopretningen af ådalen skrider frem.
DEN BLOMSTRENDE FRUESKO
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Dato:
Onsdag 27. maj kl. 19-21
Mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvej,
9520 Skørping
Turleder: Biolog John Mønsted, Rebild Kommune
og naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
På kalkskrænterne i Bjergeskoven er der en særegen plantevækst,
med bl.a. den smukke og sjældne Fruesko, der blomstrer netop i
denne periode. Foruden at se Frueskoen kan man på turen høre om
trævæksten og de andre særlige vækster i denne gamle skov. Der
fortælles skovgræsning, hvor kreaturer er med til at genskabe det
åbne skovlandskab, som det så ud i tiden før fredskovsordningen
i 1805.
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RUNDVISNING VED AGGERSBORG
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Dato:
Fredag 29. maj kl. 10-12
Mødested: Udenfor udstillingsbygningen ved Aggersborg Kirke,
Thorupvej 13, 9670 Løgstør
Turleder: Arkæolog Simon Kjær Nielsen
OBS:
Rundvisningen foregår udenfor. Medbring fornuftigt
fodtøj.
Vesthimmerlands Museum inviterer til rundvisning på voldanlægget
ved Aggersborg. Borgen, som ikke kun er den største af de fire danske
ringborge, men faktisk verdens største vikingeborg, blev bygget i
sidste halvdel af 900-årene. Det skete sandsynligvis på bud fra Harald
Blåtand. Men kan vi være sikre på, at det var den danske konge, der
stod bag opførelsen af det enorme anlæg? Og til hvilket formål blev
vikingetidens Aggersborg egentlig bygget?
LIMFJORDEN PÅ LANGS – BLÅ FLAG
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Dato:
Søndag 31. maj kl. 13-16
Mødested: Egholm – græsplænen ved Restaurant Kronborg
Arr:
Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
naturvejleder Helle Fuglsang og projektpædagog
Michael Winther fra ”Kroppen på toppen”
Dagen er en del af naturvejledernes fire ”Limfjorden på langs” arrangementer i 2015. En serie af arrangementer med fokus på Limfjordens
dyre-/planteliv og friluftsmuligheder. Kl. 13 hejser vi det Blå Flag
som synligt bevis på den gode vandkvalitet, der findes ved Egholm.
Herefter åbner en række workshops med spændende aktiviteter
for børn. Børnene bliver udfordret både på landjorden og ude i
Limfjorden. En dag hvor hele familiens fysik og viden om naturen–
sættes på en prøve og forhåbentlig forbedres.
FÆLD ET TRÆ OG GRAV EN TØRV
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:
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Søndag 31. maj kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Vær med når naturformidleren fælder et træ med sin motorsav
samt viser, hvorfor skærebukser er vigtige. Vi skal også grave tørv i
tørveskæret, og hører om forskellen mellem træ og tørv som brændsel.
I den nye bålhytte ved centret laver vi bål med både træ og tørv.
Til frokost kan du købe pølser, der tilberedes over bålet. Kl. 13 og
14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
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BORGEN EGHOLM, KAFFEBORD OG UDVANDRERSANGE
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Dato:
Mandag 1. juni kl. 18.30
Mødested: Egholm borgruin, Skørping Holmevej ved Gl. Skørping
Turleder: Museumsvejleder Bodil Tvedegaard
og museumsinspektør Niels Jørn Østergård
OBS:
Kraftigt fodtøj påkrævet.
Tilmelding: På tlf. 98 39 16 04 eller spillemandsmuseet@mail.dk
Pris:
50 kr. inklusive kaffebord på Spillemands-, Jagt- og
Skovbrugsmuseet.
Vi mødes ved borgruinen ved Skørping Holme. Efter en introduktion
går vi op til voldstedet, og hører dr. Margrethe den 1. fortælle
historien. Derefter i egne biler til museet i Rebild, hvor vi ser
udstillingen om Egholm borgene. Derefter kaffebord hvor vi synge
sange fra udvandrertiden. En lille optakt til Rebildmuseernes tema
for 2015, der netop handler om udvandring og indvandring. Der
fortælles om dette spændende projekt, der fra juli bliver formidlet
fra alle 3 rebildmuseer.
NATUROVERVÅGNING: HVAD ER DET EGENTLIG DE LAVER?
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Dato:
Tirsdag 2. juni kl. 18.30-20
Mødested: P-pladsen Stejlgabet, ud for badebroen i Dokkedal,
9280 Storvorde
Turledere: Karen Andersen og Anne Louise M. Tommerup,
Naturstyrelsen
OBS:
Medbring fornuftigt fodtøj, madpakke, siddeunderlag
og evt. lup (10 × forstørrelse) og plantebøger.
Har du på dine ture i naturen set folk iført hat og gummistøvler, som
slæber rundt på en stålkonstruktion med fire ben, eller som sidder
helt bøjet over vegetationen ude i landskabet – måske endda i regn
og blæst? Er du indimellem stødt på begrebet ”naturovervågning”,
og er du nysgerrig over, hvad det egentlig går ud på? Eller er du
bare interesseret i botanik? På denne tur får du muligheden for at
få et indblik i, hvad Naturstyrelsens medarbejdere render og laver
i sommerhalvåret, når de foretager naturovervågning. Den såkaldte
”NOVANA-metode” vil blive demonstreret. Desuden vil vi snakke lidt
om de specielle planter, man kan finde langs Frederik VII’s kanal
ved Løgstør. Selve turen varer en times tid, og herefter vil vi spise
vores madpakker. Efterfølgende er der mulighed for at fordybe sig
lidt i botanikken.
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LÆGEPLANTER OG TROLDOMSURTER I URTEHAVEN
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Dato:
Tirsdag 2. juni kl. 19-21
Mødested: Urtehaven i Lindholm,
Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
Arr:
Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Sundby
Samlingerne
OBS:
Rundvisningen foregår ad havens befæstede stier og
er velegnet for dårligt gående.
Med over 300 forskellige læge-, nytteplanter og gamle troldomsurter
er Urtehaven i Lindholm virkelig seværdig og en stor lokal attraktion.
Få denne aften en større indsigt i en lang række udvalgte urter og
hør nærmere om, hvor du kan genfinde dem i Aalborg Kommunes
parker og naturområder. Prøv også havens munkerute med QR-koder,
der via smartphone, giver dig nye spændende informationer om
munkenes brug af lægeplanter i Middelalderens klosterhaver. Sundby
Samlingerne holder hele aftenen havens smukke huse, Brohuset,
Pibemagerhuset og Raschgaarden åbne for interesserede.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Tirsdag 2. juni kl. 21-ca. 22.30
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider gennem kulturlandskabet ind i
skoven, og hvis vejrguderne er med os vender vi tilbage i fuldmånens
skær. Hvis rytterne er stille og heldige, møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt bevoksning, større eller
mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv.
NATURVANDRING OMKRING MARIAGER FJORD
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Torsdag 4. juni kl. 16 - mandag 7. juni
Ndr. Kajgade i Hobro
Friluftsvejleder Anette Blichfeldt Klattrup
Praktisk tøj og sko/støvler, lille rygsæk til madkasse,
vandflaske, siddeunderlag og regntøj. Mulighed for at
vandre med blot på en del af turen. Sovepose, skiftetøj,
toiletgrej m.v. vil blive transporteret i følgebil.
Tilmelding: Til Anette Blichfeldt Klattrup, mail abk.21@live.dk
eller mobil 22 17 61 22.
Pris:
1200 kr. inkl. overnatning og fuld forplejning.
For medlemmer af Birgittaforeningen 1.000 kr.
En flerdages vandring omkring Danmarks smukkeste fjord. Hele
ruten er på ca. 70 km og går gennem et meget varieret landskab ad
grusveje,, asfalt og naturstier langs stranden. Du kan forvente at
høre historier om både fjorden og dens tilblivelse, ligesom Anette
også vil fortælle om den natur og kulturhistorie, vi møder undervejs
i form af gravhøje, kirker m.v. Overnatning finder sted på Laaenhus
Naturskole ved Kielstrup sø, på Hadsund vandrehjem og i det hyggelige pilgrimsherberg Birgittahuset i Mariager.
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INSEKTSAFARI MED LILLE VILDMA
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Grundlovsdag 5. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Hvad mon der gemmer sig i skovbunden i parken omkring Lille
Vildmosecenteret? Vi undersøger et mylder af liv. Du kan lave en
gulerodsfælde og prøve en insektsuger. Vi slutter af med bål i bålhytten. Til frokost kan du købe pølser, der tilberedes over bålet. Kl. 13
og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag med på
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
OPLEV KRAT, THINGBÆK KILDE OG ORANGERIET NANDINA
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Dato:
Søndag 7. juni kl. 9.30
Mødested: Oplev Savværk, Kridtbakken 23, 9520 Skørping
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
OBS:
Husk madpakke til eget forbrug.
Pris:
Kr. 25/person. Børn gratis.
I hele den nordlige del af Rold Skov ligger kalken højt, og her ved
Thingbæk blev der brudt kalk gennem generationer. Vi går ind i den
gamle egeskov kaldet ”Oplev Krat”. Det er en forholdsvis ukendt, men
meget smuk og kuperet del af Rold Skov. Marthin Nygaard vil sikkert
fortælle om kalken og dens betydning for egnen. Med på turen har vi
Bente Rosenvold, der kan fortælle en masse om skovens energier, og
hun har et ganske særligt forhold til netop Oplev Krat. Midt i krattet
ligger orangeriet Nandina, som vi skal besøge. De gode værtsfolk
Poul Erik Brander og Hanne Hansen vil fortælle om stedet. Vi tager
den smukke natursti fra Gravlev tilbage til parkeringspladsen.
FISK OG FLAG I MULBJERGENE, LILLE VILDMOSE
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Dato:
Søndag 7. juni kl. 10.30-12.30
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
OBS:
Praktisk påklædning, ekstra sokker og evt. badetøj.
Med net og bakker går vi på jagt efter krabber, rejer, orme og fisk
på det lave vand. De indfangede dyr studeres og tilberedes evt. til
smagsprøver. En gåtur til toppen af Mulbjergene giver en fantastisk
udsigt over Kattegat og det lille fiskerleje ved Stejlgabet. Arrangementet afsluttes med officiel hejsning af Det Blå Flag og evt. en
badetur i Kattegat.
DE HIMMERLANDSKE HEDER
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Dato:
Søndag 7. juni kl. 13-16
Mødested: Oudrup Kirke, Oudrup Kirkevej 1, 9670 Løgstør
Arr:
Skov og landskabsingeniør Martin Hostrup og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
kommune
På en vandring på heden omkring Bruså, fortæller vi om naturplejen
i området, der bl.a. skal understøtter levevilkårene for den meget
sjældne sommerfugl Hedepletvinge. Netop nu på denne lokalitet,
er der gode muligheder for at få den at se. På ruten kommer vi også
forbi sjældne planter som Guldblomme og flere vilde orkideer.
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SKANSEPARKEN I NØRRESUNDBY
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Dato:
Tirsdag 9. juni kl. 10
Mødested: Ved fitnessredskaberne i Skanseparken
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Aalborg SeniorSport og Ældresagen Aalborg
OBS:
Turens sidste halvdel går ad stejle trapper og er ikke
egnet for dårligt gående.
Skanseparken har en fantastisk smuk beliggenhed med udsigt over
byen og Limfjorden. Efter en introduktion til fitnessredskaberne
går turen gennem Skanseparken, hvor der fortælles lidt om stedets
historie og planteliv. Ganske tæt på ligger Solsideparken. Den besøger
vi også. En tur ned ad den lange, stejle trappe bringer os ind i en
lukket, spændende verden. Hvor kulturhistorie og natur udgør en
fantastisk helhed.
SMAG PÅ NYSLYNGET HONNING FRA BIER I BYEN
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Dato:
Onsdag 10. juni kl. 19-21
Mødested: Skolebigården ved Infohuset i Østerådalen,
Over Kæret 11, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Der udlånes bianorakker med bitætte slør, når vi
tilser bierne.
Alle interesserede bydes indenfor i biernes forunderlige verden i
skolebigården ved Infohuset i Østerådalen. Iført bianorakker med
slør og under kyndig vejledning besigtiger vi en fredelig bifamilie,
ser nærmere på bidronningen og de mange flittige arbejderbier, der
lige nu har travlt med at indsamle sommerens blomsternektar og
blomsterpollen. Indendørs i Infohuset, starter vi honningslyngen og
alle deltagere kan her smage honning i friskslynget flydende form.
Hør også om biernes vigtige bestøvningsarbejde for vilde blomster
i naturen, for frugtavl, landbrugsafgrøder og om honning som læge
og helsemiddel.
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Dato:
lørdag 13. juni kl. 10 - søndag 14. juni kl. 14
Mødested: Kulsvierpladsen bag Vedsted Skovhus – skilte på
P–pladsen mellem Rebild og Skørping viser vej til
kulsvierpladsen
Turledere: Rebild Kulsvierlaug, Rebild Savværkslaug,
Rebild Kommune og Naturstyrelsen
OBS:
Praktisk påklædning er nødvendig. Madpakke til
frokost.
Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage aktivt og den efterfølgende
spisning, skal tilmelding foregå til Naturskoleleder
Søren Risborg: isrni@rebild.dk inden 12. juni.
Rebild Kulsvierlaug og Naturstyrelsen inviterer alle på en helt unik
naturoplevelse. Vi skal brænde trækul i en ægte mile, som man
gjorde gamle dage. Vi stabler milen lørdag formiddag og tænder
den kl. 12. Gennem det næste døgn skal milen passes og der bliver
mulighed for under åben himmel at opleve skumringstimerne og
den lyse sommernat. I løbet af lørdagen, vil der være forskellige
aktiviteter på pladsen bl.a. fremstilling af glasperler og trætjære.
De større børn kan prøve smedning og de mindre kan lave tegnekul.
I den gamle lade viser Rebild Savværkslaug, hvordan den gamle sav
forvandler træstammer til tømmer og brædder.Vi slår Naturskolens
store lavvu op på pladsen, så der er mulighed for at tage sig en lille
lur i løbet af natten. Vi tænder den store grill kl. 18 og opfordrer
alle, der har lyst, til at grille med. Du skal blot selv sørge for mad
og service. Alternativt bestille og afhente grillpakke,se mere på:
www.rebildporten.dk/bookoplevelser (frist 9 juni).
Vi slukker milen søndag formiddag, og forventer at være færdig kl.
14. Milen skal nu køle af. Milen åbnes og tømmes lørdag 20. juni.
HEMMELIG NATUR – HVIS SOLEN VAR EN BLOMST
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Dato:
Søndag 14. juni kl. 9-12
Mødested: Årupvej 9B, 9600 Aars
Turledere: Naturvejleder Karin Winter og Lone Kjær,
Vesthimmerlands Kommune, tlf. 99 66 71 02
Tilmelding: Nødvendigt senest 10. juni 2015. Max 30 deltagere.
Først til mølle.
OBS:
Praktisk fodtøj. Medbring kaffe/brød/forfriskning.
Fiskestang til børn. Børn ifølge med voksne har fået
lov til at fiske i Lerkenfeld Å. Medbring selv fiskestang
og grej.
Vi har fået lov af ejer Poul Krog til at besøge Danmarks måske
smukkeste overdrev, som han ejer og passer godt på. Der er normalt
ikke offentlig adgang. Forhåbentlig vil vi se mindst 1000 guldblommer
i blomst og mange andre sjældne blomsterarter, som vokser her. Der
er meget smukt, og vi håber på godt vejr, så vi kan sidde stille og
nyde den medbragte kaffe med udsigt over engene og Lerkenfeld Å.
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VILD MED VILDMOSEN – AKTIVITETER I BÅLHYTTEN
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 14. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
I centrets nye bålhytte laver vi snobrød eller pandekager. Centrets
naturformidler kender mosens trolde og deres livretter, så kom og
hør om troldene og deres liv i mosen. Mens bålet brænder bliver der
også tid til at se fodring af vildsvinene. Til frokost kan man købe
pølser og brød, der tilberedes over bålet. Medbring også gerne egen
frokost. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
DE VILDE BLOMSTERS DAG LANGS VADUM BANESTI
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Dato:
Søndag 14. juni kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved Aalborg Vandskistadion,
Søndergårdsvej 23, 9400 Nørresundby
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Anton Thøger Larsen
fra Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg
OBS:
Medbring eftermiddagskaffe og egen feltflora.
De Vilde Blomsters Dag i Norden er dagen, hvor Dansk Botanisk
Forening udbreder kendskabet til de mange smukke vilde planter, der
findes i den nordiske natur. Langs Vadum Banesti, gennemgår vi den
perlerække af vilde blomster, der vokser her og i de tilstødende sumpede områder langs Lindholm Å og ved Vandskisøen. Naturvejlederne
artsbestemmer og fortæller undervejs flere at de sjove historier og
myter, der knytter sig til de vilde blomster. Vadum Banesti er en ca.
10 km lang cykel- og vandrerute, som på ca. halvdelen af strækningen
følger det tidligere forløb af privatbanen Nørresundby-Fjerritslev.
BUSTUR I JOHANNES V. JENSENS FODSPOR
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Dato:
Onsdag 17. juni kl. 18.30-21.30
Mødested: Farsø Busterminal
Turledere: Inger-Lise Jæger og Jens Munk-Christensen
Arr:
Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet
Tilmelding: Senest 12. juni til info@johannesvjensenmuseet.dk
eller tlf. 98 66 67 88, Inger-Lise Jæger tlf. 20 89 55 44
eller Jens Munk tlf. 98 63 87 41.
Pris:
150 kr. incl. bustur, guide og kaffe/kage.
I den smukke himmerlandske natur følger vi i Nobelpristagerens
fodspor, til steder der havde stor betydning for ham i barn/ungdommen, og til lokaliteter hvor flere af Himmerlandshistorierne havde
sit udspring. Vi kører til Hvalpsund, Lovns, Gedsted, Simested og
Guldager, hvor den elskede bedstefader, Jens ”Væver” boede, og
tilbage til Farsø, hvor aftenen afsluttes med oplæsning af himmerlandshistorier og kaffebord.
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NATUROVERVÅGNING: HVAD ER DET EGENTLIG DE LAVER?
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Dato:
Tirsdag 16. juni kl. 18.30-20
Mødested: P-pladsen ved Limfjordsmuseet, Løgstør
Turledere: Karen Andersen og Anne Louise M. Tommerup,
Naturstyrelsen
OBS:
Medbring fornuftigt fodtøj, madpakke, siddeunderlag
og evt. lup (10 × forstørrelse) og plantebøger.
Har du på dine ture i naturen set folk iført hat og gummistøvler, som
slæber rundt på en stålkonstruktion med fire ben, eller som sidder
helt bøjet over vegetationen ude i landskabet – måske endda i regn
og blæst? Er du indimellem stødt på begrebet ”naturovervågning”,
og er du nysgerrig over, hvad det egentlig går ud på? Eller er du
bare interesseret i botanik? På denne tur får du muligheden for at
få et indblik i, hvad Naturstyrelsens medarbejdere render og laver
i sommerhalvåret, når de foretager naturovervågning. Den såkaldte
”NOVANA-metode” vil blive demonstreret. Desuden vil vi snakke lidt
om de specielle planter, man kan finde langs Frederik VII’s kanal
ved Løgstør. Selve turen varer en times tid, og herefter vil vi spise
vores madpakker. Efterfølgende er der mulighed for at fordybe sig
lidt i botanikken.
NATURPLEJE PÅ HEDEN – OG LIDT HISTORIER
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Dato:
Onsdag 17. juni kl. 19-21
Mødested: De Himmerlandske Heder, Borupvej
– midt mellem St. Ajstrup og Borup
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen, biolog Catrine Grønberg
Jensen og skov- og landskabsingeniør Svend Klitgaard
Lassen
Heden er en skrøbelig naturtype, der kræver pasning og pleje. Der
fortælles om afbrænding, slet og rydninger. Tiltag, der er med til at
bevare hedens helt specielle og sjældne dyre- og planteliv. Heden
rummer også mange gode historier. Historierne om hedens dyr og
urter til kryddersnapse. Og historien om det udstødte folk, der
levede på heden under kummerlige forhold – rakkerne. På denne
aftenvandring får du alle historierne fortalt, lige der hvor de foregik.
NATUROPLEVELSER PÅ HESTERYG
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Dato:
Onsdag 17. juni kl. 19-ca. 21
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Hans Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider samlet til Møllebakke Plantage,
som er meget varieret med tæt bevoksning, større eller mindre
lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv. Hans
fortæller om de forskellige planter, dyr & fugle, som vi møder på
vejen, vi stopper undervejs & ser nærmere på hvad vi møder. Efter
rideturen evaluerer vi på hvad vi har oplevet.
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LIMFJORDEN OG LANDSKABET
– EN ”NATURLIG” LIMFJORDSFORTÆLLING
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Dato:
Torsdag 18. juni kl. 10-17
Mødested: Lindholm Høje Museet hovedindgang,
Vendilavej 11, 9400 Nørresundby
Turleder: Naturvejleder Tommy Jensen,
Nordjyllands Historiske Museum
OBS:
Fornuftigt fodtøj og beklædning samt kikkert og siddeunderlag anbefales. Husk madpakke og drikkevarer.
Turen varer ca. 7 timer.
Tilmelding: Inden 11. maj til tommy.jensen@aalborg.dk eller
tlf. 99 31 74 14.
Pris:
190 kr./person.
Tag med på en herlig natur- og kulturtur rundt om den østlige
Limfjord med fokus på fjorden, oldtidens spor og det forandrede
landskab. Limfjordens landskab byder på en smuk og varieret natur
med høje bakker og åbne vidder. I og ved fjorden er store områder
i dag udpeget som vigtige fuglebeskyttelsesområder. Limfjordens
landskab har siden istiden ændret sig og menneskene har sat deres
spor i det højtliggende landskab og langs kysterne. På busturen
besøger vi Lindholm Høje, Sebbersund og Aggersborg, der hører til
nogle af Limfjordens markante seværdigheder.
RUNDVISNING VED GIVER-JÆTTESTUEN
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Dato:
Fredag 19. juni kl. 11-12
Mødested: Ved Jættestuen – parkering på Sønderhedevej, 9240
Nibe (kørselsvejledning kan downloades fra museets
hjemmeside www.vesthimmerlandsmuseum.dk)
Turleder: Arkæolog Simon Kjær Nielsen
OBS:
Rundvisningen foregår udenfor. Medbring fornuftigt
fodtøj og tøj, der må blive beskidt. For at komme ind
i jættestuen skal man ned på alle fire.
Jættestuekammeret i Giver blev første gang undersøgt i 1910 af
Nationalmuseet. I løbet af de efterfølgende årtier forsvandt anlægget
under tæt bevoksning og indgangen blev tildækket af sand. Men
i 2010 foretog Kulturstyrelsen og Vesthimmerlands Museum en
nænsom restaureringskampagne på stedet, som nu atter har gjort det
muligt at besøge det smukke 5500 år gamle stenbyggede gravkammer, som inderst har en loftshøjde på hele 185 cm. I forbindelse
med 2010-kampagnen blev gjort en del observationer og fund,
som bidrog med overraskende ny viden om Giverjættestuens rolle i
bondestenalderens gravkult.
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Dato:
Lørdag 20. juni kl. 10-12
Mødested: Havnen på Livø – ved den store sten
Turleder: Karsten Kjærgaard, Livø Avlsgaard, Naturstyrelsen og
DN Vesthimerland
OBS:
Deltagerne sørger selv for transport til og fra Livø.
For sejltider se www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06.
Tilmelding: Senest torsdag 18. juni på tlf. 40 51 52 13 eller
vesthimmerland@dn.dk Max 40 deltagere.
Mød landmanden på Livø. Vi starter med en tur i marken og ser det
økologiske landbrug, de gamle, genopdagede kornsorter - enkorn,
emmer, spelt, goldblume, svedjerug og mange flere - herunder også
marken med de glutenfrie afgrøder. Karsten Kjærgaard fortæller om
øen som 100% økologisk og drømmen om at blive selvforsynende med
energi. Og vi hører om den tidligere udnyttelse af skoven frem til
nutidens driftsformer med bl.a. kvæg som naturplejere. Kl. 12 spiser
vi vores madpakker i byen eller køber mad på kroen. Bagefter kan
man gå en tur øen rundt eller besøge de gamle institutionsbygninger.
KULSVIDNING I REBILD – ÅBNING AF KULMILEN
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Dato:
Lørdag 20. juni kl. 10-14
Mødested: Kulsvierpladsen bag Vedstedskovhus – skilte på
P-pladsen mellem Rebild og Skørping viser vej til
kulsvierpladsen
Turledere: Rebild Kulsvierlaug, Rebild Savværkslaug,
Rebild Kommune og Naturstyrelsen
OBS:
Praktisk påklædning er nødvendig. Egen madpakke
til frokost, alternativt kan der bestilles sandwich til
afhentning eller efterfølgende kaffe og kage m.m.
Se mere på www.rebildporten.dk/bookoplevelser (frist
forplejning 16 juni).
Kom med ud og vær aktiv nogle timer i selskab med Rebild Kulsvierlaug og andre, når årets kulmile skal tømmes. Milen blev tændt for
en uge siden, og er nu så afkølet, at vi kan grave den fineste trækul
ud. Der er mulighed for at købe friske trækul til grillen.
UDSIGTSPUNKTER, STRANDTUR OG BLÅ FLAG
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Dato:
Lørdag 20. juni kl. 13-15
Mødested: Parkeringspladsen ved Sejlklubben, Nedre Strandvej,
9500 Hobro
Turleder: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk påklædning efter vejrforhold og godt fodtøj.
Turen starter ved den nye informationstrekant på det offentlige areal
ved P-pladsen. Vi går en smuk tur med fantastiske udsigtspunkter i
Hegedal fredningen, som er et af de smukkeste områder, der findes.
Undervejs taler vi om plejen af området og nogle af de planter, der
vokser der. På tilbagevejen går vi langs stranden til Sildehagen,
hvor der er Blåt Flag.
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HESTEDAG & GAMLE HUSDYRRACER

96

Dato:
Søndag 21. juni kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
Hestedagen på Hessel viser bl.a. hvordan markarbejdet blev gjort i
gamle dage uden brug af traktorer og moderne hjælpemidler, hvor
der bla. bliver bl.a. harvet og pløjet. For første gang har vi slået
hestedag sammen med historisk dyrskue med præsentation af gamle,
danske bevaringsværdige husdyr og forskellige veteranmaskiner.
VILD MED VILDMOSEN – AKTIVITETER I BÅLHYTTEN
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 21. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
I centrets nye bålhytte laver vi snobrød eller pandekager. Centrets
naturformidler kender mosens trolde og deres livretter, så kom og
hør om troldene og deres liv i mosen. Mens bålet brænder bliver der
også tid til at se fodring af vildsvinene. Til frokost kan man købe
pølser og brød, der tilberedes over bålet. Medbring også gerne egen
frokost. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
GULDBÆKKENS MØLLER
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Dato:
Søndag 21. juni kl. 13-15 (Dansk Mølledag)
Mødested: P-pladsen ved Godthaab Hammerværk,
Zincksvej 1, 9230 Svenstrup
Turleder: Peter Jørgensen, Museet Godthaab Hammerværk
OBS:
Ikke egnet for gangbesværede.
Pris:
40 kr. for voksne, ledsagende børn under 16 år gratis.
Entré til Museets anlæg og udstillinger er inkluderet.
På den ca. 2 km lange vandretur langs de gamle kanaler besøges
Ridemandsmølle og Godthaab Hammerværk, og du hører historien,
om hvordan vandkraften ved de ialt 4 opstemninger blev udnyttet.
De gamle vandkraftdrevne maskiner i Hammerværket startes.
HJÆLP DIN LOKALE NATUR
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Dato:
Søndag 21. juni kl. 14-16
Mødested: Gammel Gistrupvej 47, 9260 Gistrup
Turleder: DN-Aalborg ved Bjarne Jensen
Ved Gistrup findes et fantastisk stykke overdrev med sjældne
orkidéer og græssende kvier. Men overdrevet er desværre ved at
vokse til i enebær. Du og din familie inviteres derfor til en enebærbeskæringsdag. Dagen starter kl. 14 med velkomst ved Danmarks
Naturfredningsforening i Aalborg. Vi får introduktion til arbejdet
samt udleveret handsker og værktøj (medbring gerne selv).
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Dato:
Onsdag 24. juni kl. 19
Mødested: P-pladsen ved Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turledere: Den økologiske landmandsfamilie
Janni og Peter Sørensen
OBS:
Tag praktisk fodtøj og overtøj på. Ikke kørestoleegnet
eller egnet for dårlig gående.
På denne sommeraften skal vi have en naturoplevelse, hvor vi nyder
den fantastiske udsigt over Limfjorden fra Louns Halvøen. På vores
gåtur skal vi høre og snakke om økologiske madvarer, dyrkning af
rodfrugter, om studedrift og om fåreavl samt meget andet. Kom og
vær med på denne dejlige tur.
MIDSOMMER-VANDRING LANGS MARIAGER FJORD
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Dato:
Torsdag 25. juni kl. 18.30
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke
Turleder: Jørgen Kruse
OBS:
Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vejr og vind.
Pris:
25 kr. Gratis for medlemmer af Birgittaforeningen.
Med Jørgen Kruse som turleder og fortæller vandrer vi denne
midsummer-aften langs Mariager fjord, hvor beretningen om Adam
og Eva vil blive formidlet på humoristisk og poetisk vis – frit efter
Møllehaves tekst. Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og vi afrunder
vandringen ved bålpladsen i Mariager Klosterhave med midsommersang og hyggeligt samvær.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag 26. juni kl. 18.30-ca. 20
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke
omkring sig. Aflyses v/under 6 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: Gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under
åben himmel byde på en anderledes oplevelse & da vi er i naturen,
vil vi også kontakte dyrene. Når alle er kommet, går vi samlet til
skoven. Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne ikke være
med os, er der mulighed for at lave meditationen under tag. På vej
frem og tilbage snakker vi omkring hvad der rører sig indenfor det
alternative, du er velkommen til at spørge, og jeg vil forsøge at
svare, hvis jeg kan.
FISKEFESTIVAL I HALS
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Dato:
Lørdag 27. juni kl. 13-16
Mødested: Slæbestedet ved jollehavnen i Hals
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
Naturvejlederne deltager i årets store Fiskefestival i Hals. Festivalen
byder på mange herlige oplevelser – der alle handler om det våde
element. Hop i et par waders og se, om du kan fange smådyr i
fjorden. En udfordrende quiz sætter din viden om Limfjorden på en
skrap prøve. Friskfanget fisk fra Limfjorden er en delikatesse. Nyd
en smagsprøve af frisk, varm, nyrøget fisk.
<< Klik for at se oversigtskort
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HONNING– OG JORDBÆRDAG I SKOLEBIGÅRDEN

104

Dato:
Lørdag 27. juni kl. 14-16
Mødested: Skillingbro Naturskole,
Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
Turleder: Thomas Hjelm
OBS:
Børn i skolebigården skal være min. 7 år og i følge
med en voksen.
Østhimmerland Biavlerforening fortæller om det spændende arbejde
med honningbierne, bistadernes indretning og biernes samfund. Iført
bianorakker med slør ser vi til bistaderne sammen med biavlerne. Der
bliver mulighed for at være med til forskellige aktiviteter omkring
honningens behandling og produkter, der kan fremstilles af honning
ligesom der vil være salg af jordbær med lækker nyslynget, flydende
honning samt kaffe og kage.
”FISH SURPRISE” VED VILSTED SØ
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Dato:
Søndag 28. juni kl. 10-15
Mødested: P-pladsen ved Vilsted Sø i Vilsted
Arr:
Løgstør Lystfiskerforening, Dansk Handicap Forening,
Bjørnholms Åas Venner, Vilsted Borgerforening og
Vesthimmerlands Kommune
OBS:
Mulighed for udlån af fiskegrej, men medbring gerne
dit eget. Påklædning alt efter vejret, men et par gummistøvler skal man have med. Yderligere info kontakt
naturvejleder Karin Winther www.naturekspeditionen.dk
Denne søndag vil der være mulighed for at fiske med kyndig vejledning
både fra land og i både på Vilsted Sø. Der vil være smagsprøver af
fisk fra søens ”spisekammer”. Arrangementet henvender sig også til
bevægelseshandicappede, som også har mulighed for at fiske fra båd.
VILD MED VILDMOSEN – AKTIVITETER I BÅLHYTTEN
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 28. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
I centrets nye bålhytte laver vi snobrød eller pandekager. Centrets
naturformidler kender mosens trolde og deres livretter, så kom og
hør om troldene og deres liv i mosen. Mens bålet brænder bliver der
også tid til at se fodring af vildsvinene. Til frokost kan man købe
pølser og brød, der tilberedes over bålet. Medbring også gerne egen
frokost. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
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FJORDENS SMÅDYR – EGHOLM
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Tirsdag 30. juni kl. 9.45
Færgelejet ved Egholmfærgen på Aalborgsiden
Naturvejleder Ole Henrichsen
For børn over 7 år. Deltagerne skal selv købe billet til
Egholmfærgen.
Egholm er en fredelig oase midt i storbyen. Her kan børn og voksne
uforstyrret tumle rundt. Limfjordens spændende dyreliv fortjener
en nærmere undersøgelse. Iført waders og net begiver vi os ud i
vandet, og fanger nogle af disse besynderlige skabninger. Du får en
interessant beskrivelse af alle dyrene. Et arrangement for børn og
deres forældre/bedsteforældre.
SMAG PÅ LIVØ
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Dato:
Tirsdag 30. juni kl. 13.30 - onsdag 1. juli kl. 10
Mødested: Bålpladsen på haven på Livø
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
kommune
OBS:
Hængekøjer kan lånes. Deltagerne sørger selv for
transport til og fra Livø. Book billetter på miniline.
Tilmelding: Senest fredag 26. juni kl. 12 til Karin Winther på tlf.
30 32 49 39 eller på karin@naturekspeditionen.dk
Pris:
125 kr. der bl.a. dækker aftensmad og morgenmad.
Smag på og oplev den fantastiske naturperle Livø. I løbet af et
lille døgn vil naturvejlederne Lars Wachmann fra Naturstyrelsen og
naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune være
guider på en anderledes naturoplevelse med gåture, indsamling af
planter til mad, madlavning over bål, dyresafari, samt overnatning
under åben himmel på stranden eller i hængekøjer i troldeskoven.
Der kan evt. også overnattes på campingpladsen eller lejes senge i
hytterne, men det arrangeres selv.
FJORDENS SMÅDYR – HESTESKOEN

109

Dato:
Onsdag 1. juli kl. 10
Mødested: Hesteskoen, indkørsel fra Rørdalsvej i Aalborg Øst
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
For børn over 7 år.
Hesteskoen er en rolig oase i Aalborgs østlige udkant. Her kan børn
og voksne uforstyrret tumle rundt. Limfjordens spændende dyreliv
fortjener en nærmere undersøgelse. Iført waders og net begiver vi
os ud i vandet, og fanger nogle af disse besynderlige skabninger.
Du får en interessant beskrivelse af alle dyrene. Et arrangement for
børn og deres forældre/bedsteforældre.
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RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Onsdag 1. juli kl. 21-ca. 22.30
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider gennem kulturlandskabet ind i
skoven, og hvis vejrguderne er med os vender vi tilbage i fuldmånens
skær. Hvis rytterne er stille og heldige, møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt bevoksning, større eller
mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv.

Dato:
Fredag 3. juli kl. 21-23
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage. Farsøvej 95, Farsø
Arr:
Skov og landskabsingeniør Martin Hostrup og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
kommune
Denne aften udforsker vi de flyvende insekter og naturbasens
flagermus. Vi indfanger flagermusens mad med sukkerlokkere og lys
og lytter til flagermusene. Flagermus er de eneste flyvende pattedyr
vi har i Danmark. Vi ser dem ikke så ofte, da de flyver, når det er
mørkt. Her fanger de insekter ved hjælp af ultralydsonar, som ikke
kan opfattes af mennesker. Men med en batdetektor er det muligt
at omsætte disse lyde, så mennesker kan høre dem.

SMÅKRAVL I LIMFJORDEN

VANDRETUR PÅ NORDSØSTIEN MED SMAGSPRØVER
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Dato:
Torsdag 2. juli kl. 10
Mødested: P-Pladsen på Gl. Viborgvej i Stistrup
Arr:
Naturvejleder i Vesthimmerlands kommune Karin
Winther
Naturekspeditionen er kørt til Limfjorden ved Farsø Fjordcamping
med det rullende naturcenter. Heri findes materialer til spændende
aktiviteter på og ved stranden. Vi skal se på, hvad vi stikker fødderne
ned til når vi bader, samt fiske krabber og rejer. Kogegrejet findes
også frem, så man kan prøvesmage rejerne.

Dato:
Søndag 5. juli kl. 13-16
Mødested: Ved Als Kirke, Kirkevej 41, Als
Turleder: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk praktisk tøj og fodtøj.
Kom med på vandring ad Nordsøstien, der nu er kommet lidt tættere
på kysten flere steder. Hør mere om ruten i Nordjylland og planerne
for ruten sydover. Vi nyder udsigten og taler om nogle af de planter,
der vokser kystnært, om fuglebeskyttelse og om pleje af naturen.
Vi slutter af med smagsprøver på retter lavet af naturens råvarer.

FJORDENS SMÅDYR – EGENSE STRAND

STORE KAGEDAG

112
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Dato:
Torsdag 2. juli kl. 10
Mødested: Badestranden ved Egense Lystbådehavn
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
For børn over 7 år.
Egense Strand er en herlig oase på det sydlige hjørne af Limfjordens
udløb i Kattegat. Her kan børn og voksne uforstyrret tumle rundt.
Limfjordens spændende dyreliv fortjener en nærmere undersøgelse.
Iført waders og net begiver vi os ud i vandet, og fanger nogle af disse
besynderlige skabninger. Du får en interessant beskrivelse af alle
dyrene. Et arrangement for børn og deres forældre/bedsteforældre.

Dato:
Søndag 5. juli kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
100 kr. inkl. Billet, kager og kaffe ad libitum.
Børn 7-13 år 30 kr.
Kom og smag alverdens kager efter gamle og nye opskrifter. Først
de bløde ”stopkager” – boller, kringler, søsterkage – så pladekager,
honningkager, tørkager, tærter, lagkager, og til sidst småkager.
Spænd bæltet ud og vær med!

BORREMOSE LANDSBYEN,
ET FÆSTNINGSVÆRK FRA OLDTIDEN

SOMMERAKTIVITETER – TRÆ, REB OG GLAS

113

Dato:
Torsdag 2. juli kl. 11
Mødested: Parkeringspladsen ved indgangen til Borremose
Turleder: Arkæolog Sine Toft Jensen
OBS:
Fornuftige travesko.
På Borreholmen i Borremose blev i 1930’erne og 1940’erne udgravet
en befæstet landsby. I Danmark kendes kun et andet eksempel på
et lignende anlæg. Vi vil gå en tur på holmen og få et indtryk af
landsbyens størrelse og karakter. Traveturen i Borremose landsby
afsluttes med en rundvisning på museet. Her vil der blive fortalt mere
indgående om jernalderen som periode og om de mange vesthimmerlandske mosefund.
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Dato:
Tirsdag 7., onsdag 8. og torsdag 9. juli kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, Rebild, 9520 Skørping
Pris:
Fri entré til husflidsteltet. Der betales for materialer.
Der er mulighed for at arbejde og snitte i træ, til gavn og pynt. Prøv
selv og få en lille ting med hjem – et stykke legetøj eller en smørekniv.
Rebslageren viser hvordan man laver reb, og du laver selv dit eget
sjippetov. Du kan også prøve at fremstille dit eget glassmykke, der
brændes i en lille smykkeovn i 25 minutter og derefter afkøles.

<< Klik for at se oversigtskort
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BIRGITTAVANDRING FRA MARIAGER TIL VIBORG
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Dato:
Turleder:
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Onsdag 8. juli - lørdag 11. juli
Ulla Kobberup (tlf. 20 21 43 10) og
Karen Jensen (tlf. 29 80 84 13)
Pris:
1700 kr. (medlemmer af Viborg Pilgrimscentrum og
Birgittaforeningen 1400 kr.) Vestjysk Bank: reg.no.
7605 konto 1098077
Tilmelding: Senest 25. juni til kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
(Max. 20 personer).
En fire-dages vandring på i alt ca. 70 km. fra kirke til kirke, gennem
skov og eng og langs fjord og å. Læs mere om arrangementet på
www.viborgpilgrimscentrum.dk

Dato:
Tirsdag 14., onsdag 15. og torsdag 16. juli kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, Rebild, 9520 Skørping
Pris:
Fri entre til husflidsteltet, der betales for materialer.
I det gamle landbosamfund fremstillede man både brugs- og
pyntegenstande i halm, siv og hør. Prøv at arbejde med disse naturprodukter – der er instruktion – og få en lille ting med hjem. Det
er meget gamle håndværksteknikker, der anvendes, hvor produkterne
dog sagtens kan have et moderne tilsnit. Et tilbud til hele familien.

BORREMOSE LANDSBYEN,
ET FÆSTNINGSVÆRK FRA OLDTIDEN

Dato:
Mødested:
Turledere:
Arr:
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Dato:
Torsdag 9. juli kl. 11
Mødested: Parkeringspladsen ved indgangen til Borremose
Turleder: Arkæolog Sine Toft Jensen
OBS:
Fornuftige travesko.
På Borreholmen i Borremose blev i 1930erne og 1940erne udgravet
en befæstet landsby. I Danmark kendes kun et andet eksempel på
et lignende anlæg. Vi vil gå en tur på holmen og få et indtryk af
landsbyens størrelse og karakter. Traveturen i Borremose landsby
afsluttes med en rundvisning på museet. Her vil der blive fortalt mere
indgående om jernalderen som periode og om de mange vesthimmerlandske mosefund.
BAG BRØDET PÅ LIVØ
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Dato:
Tirsdag 14. juli kl. 11.30 -15.30
Mødested: Livø Havn
Turleder: Bente og Karsten Kjærgaard, Livø Avlsgaard,
Naturstyrelsen
OBS:
Færgen sejler fra Rønbjerg kl. 11, se www.miniline.dk
eller ring tlf. 40 30 70 06.
Info på www.livoavlsgaard.dk
Tilmelding: Senest mandag 13. juli på tlf. 20 14 48 90 / 22 38 01 90
eller benteqkj@gmail.com
Savner du smag i dit daglige brød, så kom med på opdagelse i det
økologiske korn på Livø. Her dyrkes mange forskellige kendte og
ukendte kornsorter, der alle smager af noget, når de bages til brød.
Vi fortæller historien om de gamle genopdagede kornsorter, enkorn,
emmer, spelt, goldblume, svedjerug og mange flere. Desuden om
vores GUDP projekt med glutenfrie afgrøder. Vi slutter af med kaffe
og smagsprøver efter turen, hvor man også selv kan få fingrene i
dejen. Vi giver tips og ideer til bagning med de gamle kornsorter og
du får opskrifter med hjem.

BYVANDRING
I THIT OG JOHANNES V. JENSENS FØDEBY, FARSØ
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Onsdag 15. juli kl. 19-21
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Lise Harbo og Inger-Lise Jæger
Støtteforeningerne for Thits Venner og Johannes V.
Jensen Museet
Pris:
50 kr. incl. entreer og kaffe.
Med udgangspunkt i Mindestuen for Thit Jensen, fortælles om Thits
spændende liv og kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem
Farsø by, hvor der berettes om steder, der havde stor betydning
for familien Jensen, bl.a. barndomshjemmet og apoteket. Kirken
besøges, her ser vi mindetavlen som Thit brugte som alter, og på
kirkegården ser vi familien Jensens, Kræn spillemands og Johs.
Villadsens gravsteder. Turen går nu til fødestedet for Johannes V.
Jensen, nuværende Søndergade 48, og nu et seværdigt moderne
museum. Her fortælles over en kop kaffe om Nobelpristagerens
mange facetter og epokegørende forfatterskab.
ØKOLOGISK SOMMERAFTEN PÅ LIVØ
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Dato:
Torsdag 16. juli kl. 15.30-20
Mødested: Livø Havn
Turleder: Bente og Karsten Kjærgaard, Livø Avlsgaard,
Naturstyrelsen
OBS:
Færgen sejler fra Rønbjerg kl. 15 og retur fra Livø kl.
20 (ekstra tur, som ikke fremgår af sejlplanen), se
www.miniline.dk eller ring tlf. 40 30 70 06.
Info på www.livoavlsgaard.dk
Tilmelding: Senest 15. juli tlf. 20 14 48 90 / 22 38 01 90 eller
benteqkj@gmail.com
Pris:
Færgebillet, rundvisning, aftensmad og kaffe: Voksne
200 kr. Børn under 12 år 100 kr. Betales på færgen.
Mød landmandsfamilien på Livø. Vi starter med en tur i marken og
ser det økologiske landbrug, herunder også marken med de glutenfrie
afgrøder (GUDP projekt). Efter turen spiser vi sammen på gårdspladsen
under lindetræerne, hvor maden vil være tilberedt af gårdens og
øens produkter. Efter middagen bager vi bålpandekager, drikker
kaffe og får en snak om økologi, fødevarer, ø-landbrug, afsætning
og meget andet.
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MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL

124

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag 22. juli kl. 18.30-ca. 20
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke
omkring sig. Aflyses v/under 6 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: Gratitude@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under
åben himmel byde på en anderledes oplevelse & da vi er i naturen,
vil vi også kontakte dyrene. Når alle er kommet, går vi samlet til
skoven. Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne ikke være
med os, er der mulighed for at lave meditationen under tag. På vej
frem og tilbage snakker vi omkring hvad der rører sig indenfor det
alternative, du er velkommen til at spørge, og jeg vil forsøge at
svare, hvis jeg kan.
DE STORE HUSFLIDSDAGE

125

Dato:
Fredag 24. juli og lørdag 25. juli kl. 10-17
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Pris:
Voksne 30 kr. Børn gratis.
Arbejdende stande inden for en lang række håndværks- og husflidsfag.
Udstillinger og mulighed for at prøve selv. I samarbejde med lokale
husflidsfolk. Husfliden har udviklet sig gennem århundreder fra at
være til pynt og gavn i det gamle landbosamfund til at udvikle sig
til meget kreative produkter i nyt design. Der arbejdes bla. i træ, ler,
glas, tekstil, siv, halm, reb m.v. Et tilbud til hele familien.
INDSAMLING AF SNAPSEURTER PÅ LOUNS HALVØEN
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Dato:
Lørdag 25. juli kl. 14-ca. 16.30
Mødested: P-pladsen ved Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Arr:
Info-hytten Hvalpsund og Hessel snapselaug
OBS:
Ikke kørestoleegnet. Medbring en kurv, saks og evt.
nogle avissider. Turen er uegnet for dårligt gående.
Pris:
50 kr. incl. smagsprøver efter turen.
Vi tager på en vandretur i den smukke og delvist fredede natur på
Lounshalvøen. Undervejs indsamler vi urterne til den navnkundige
Hessel-bitter. Andre velegnede snapseurter indsamles også. Vi afslutter vandreturen i urtehaven på Herregården Hessel.
BOGBINDING PÅ SPILLEMANDSMUSEET
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Dato:
Tirsdag 28., onsdag 29. og torsdag 30. juli kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Pris:
Der betales for materialer.
Præsentation af bogbinderfaget, dets metode og redskaber. Tag en
bog med til reparation, måske får du lyst selv at prøve. Børnene kan
lave en lille bog som de får med hjem.
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RIDETUR UNDER FULDMÅNEN

128

Dato:
Fredag 31. juli kl. 20.30-ca. 22
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider gennem kulturlandskabet ind i
skoven, og hvis vejrguderne er med os vender vi tilbage i fuldmånens
skær. Hvis rytterne er stille og heldige, møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt bevoksning, større eller
mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv.
BYVANDRING
I THIT OG JOHANNES V. JENSENS FØDEBY, FARSØ

129

Dato:
Mødested:
Turleder:
Arr.:

Torsdag 6. august kl. 19-21
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Lise Harbo og Inger – Lise Jæger
Støtteforeningerne for Thits Venner
og Johannes V. Jensen Museet
Pris:
50 kr. incl. entreer og kaffe.
Med udgangspunkt i Mindestuen for Thit Jensen, fortælles om Thits
spændende liv og kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem
Farsø by, hvor der berettes om steder, der havde stor betydning
for familien Jensen, bl.a. barndomshjemmet og apoteket. Kirken
besøges, her ser vi mindetavlen som Thit brugte som alter, og på
kirkegården ser vi familien Jensens, Kræn spillemands og Johs.
Villadsens gravsteder. Turen går nu til fødestedet for Johannes V.
Jensen, nuværende Søndergade 48, og nu et seværdigt moderne
museum. Her fortælles over en kop kaffe om Nobelpristagerens
mange facetter og epokegørende forfatterskab.
RØVERNAT I ROLD SKOV
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag 7. august kl. 23-00.30
P-pladsen ved Mosskov Pavillonen
Røverne fra Rold
Da turen foregår i noget kuperet terræn, så den er
desværre ikke eget for barne-klapvogne eller dårligt
gående.
Pris:
20 kr./person for både voksne og børn.
Tør DU møde de fæle og sagnomspundne Røvere fra Rold ude i den
nattemørke skov ved midnatstide? Mød op på p.pladsen ved Mosskov
Pavillonen og slå følge med en af røverne, der vil tage jer med gennem
den dunkle skov til Røvernes lejrbål. Her ved bålets skær fortæller
røvene nogle af de grumme røverhistorier. Medbring gerne noget
at sidde på, lidt varmt i termokanden og eventuelt myggebalsam.
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HØSTDAG

131

Dato:
Søndag 9. august kl. 10-17
Mødested: Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B,
Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
80 kr. Børn under 13 år gratis.
Høstdagen på Hessel er vel nok årets største arrangement med
levendegørelse alle steder. I løbet af dagen er der små eller store
skuespil hvor man bl.a. kan opleve høstpiger og karle vise hvordan
høsten foregik sidst i 1800 tallet inden traktoren blev almindelig,
eller overvære et stort bryllup der fandt sted på Hessel i 1872. Alt
imens der bankes og arbejdes i smedjen, vaskekonerne har travlt,
hestevogne kører ture med vore gæster, der bliver lavet reb hos
rebslageren, og vævepigerne arbejder på de store skaftevæve. Alle
steder syder det med aktivitet, også i de mange boder og i cafeen.
På andre marker kører veteranklubben Vesthimmerland med mange
gamle traktorer og høstredskaber og viser høstarbejde som det kunne
foregå først i 1900 tallet. Dagen slutter med folkedans for alle. Der
er levendegørelse mange steder, hvor børn kan være med.
RUNDVISNING I URTEHAVEN
OG I SUNDBY SAMLINGERNES HUSE

132

Dato:
Tirsdag 11. august kl. 19-20.30
Mødested: Urtehaven i Lindholm,
Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Sundby
Samlingerne
OBS:
Rundvisningen foregår ad Urtehavens befæstede
stier og indendørs i Brohuset, Pibemagerhuset og
Raschgaarden.
Netop nu er Urtehaven i Lindholm med over 300 forskellige lægeplanter, troldomsurter, træer og buske virkelig seværdig, da flere af de
blomstrende urter er på deres højeste. Første del af rundvisningen
bliver forestået af Esben Buch, der sætter fokus på Nordens flora
og fortæller om en lang række af de oprindelige nordiske læge -og
nytteplanter som ex. kvan, stor nælde, røn og porse. Fra kl. 20.00
fremviser frivilligt personale fra Sundby Samlingerne Urtehavens
smukke huse og fortæller spændende kulturhistorie om livet i
Lindholm i gamle dage.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Onsdag 12. august kl. 18.30-ca. 20
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke
omkring sig. Aflyses v/under 6 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: Gratitude@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under åben
himmel byde på en anderledes oplevelse & da vi er i naturen, vil vi
også kontakte dyrene. Når alle er kommet, går vi samlet til skoven.
Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne ikke være med os,
er der mulighed for at lave meditationen under tag. På vej frem og
tilbage snakker vi omkring hvad der rører sig indenfor det alternative,
du er velkommen til at spørge og jeg vil forsøge at svare, hvis jeg kan.
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LIMFJORDEN PÅ LANGS – EGENSE HAVN

134

Dato:
Lørdag 15. august kl. 13-16
Mødested: P-plads ved Egense Lystbådehavn
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
Dagen er en del af naturvejledernes fire ”Limfjorden på langs” arrangementer i 2015. En serie af arrangementer med fokus på Limfjordens
dyre- og planteliv og friluftsmuligheder. Egense Lystbådehavn og den
kommunale sandstrand udgør et fantastisk smukt område med mange
rekreative muligheder. Vi sætter fokus på indsamling af spiselige
planter og ser også nærmere på fjordens spændende dyreliv. Du
inviteres til at prøve snorklestien. En sti under vandet, med skilte
der fortæller om Limfjorden.
DEN STØRSTE HÆNGESÆK I VESTHIMMERLAND
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Dato:
Søndag 16. august kl. 10-12
Mødested: Naturbasen, Farsøvej 95, Sjørup, 9640 Farsø
Turleder: Jakob Kortegaard
OBS:
Ikke for gangbesværede.
Midt i et opdyrket landskab op til plantagerne Myrhøj og Uhrehøje
ligger Sjørup Sø og Tandrup Sø som et par smukke, blå pletter i
landskabet. Mellem de to søer findes et større, delvis tilgroet vådområde, som tidligere udgjorde Rør Sø og nu er en stor hængesæk.
Jakob Kortegaard vil på en tur gennem området fortælle om flora
og fauna og om den pleje der er nødvendig for at bevare de værdier
der er grundlag for fredningen her og fredninger generelt. Spis
den medbragte madpakke på Naturbasen og gå en tur i skoven
efterfølgende.
NYSLYNGET SENSOMMERHONNING FRA BIERNE I BYEN
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Dato:
Onsdag 19. august kl. 19-21
Mødested: Skolebigården ved Infohuset i Østerådalen,
Over Kæret 11, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Der udlånes bianorakker med bitætte slør.
Sensommer hos bierne i byen. Alle interesserede bydes indenfor i
biernes forunderlige verden i skolebigården ved Infohuset i Østerådalen. Iført bianorakker med slør og under kyndig vejledning,
besigtiger vi en fredelig bifamilie, ser nærmere på bidronningen
og de mange flittige arbejderbier, der i august allerede har travlt
med de første vinterforberedelser. Indendørs i Infohuset, starter vi
honningslyngen og alle deltagere kan her smage biernes honning
i flydende form. Hør også om biernes vigtige bestøvningsarbejde
for vilde blomster i naturen, for frugtavl, landbrugsafgrøder og om
honning som læge og helsemiddel.
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RUNDVISNING VED AGGERSBORG
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Dato:
Torsdag 20. august kl. 17
Mødested: Udenfor udstillingsbygningen ved Aggersborg Kirke,
Thorupvej 13, 9670 Løgstør
Turleder: Arkæolog og museumsinspektør Bjarne Henning
Nielsen
OBS:
Rundvisningen foregår udenfor. Medbring fornuftigt
fodtøj.
Vesthimmerlands Museum inviterer til rundvisning på voldanlægget
ved Aggersborg. Borgen, som ikke kun er den største af de fire danske
ringborge, men faktisk verdens største vikingeborg, blev bygget i
sidste halvdel af 900-årene. Det skete sandsynligvis på bud fra Harald
Blåtand. Men kan vi være sikre på, at det var den danske konge, der
stod bag opførelsen af det enorme anlæg? Og til hvilket formål blev
vikingetidens Aggersborg egentlig bygget?
FLAGERMUS I ONSILD ÅDAL
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Dato:
Fredag 21. august kl. 22
Mødested: Fyrkat Mølle, Fyrkatvej 45 9500 Hobro
Turleder: Bo Christian Sørensen Mariagerfjord Kommune
OBS:
Evt. gummistøvler.
Tilmelding: Senest fredag 31. juli på tlf. 97 11 37 48 eller mail
bosoe@mariagerfjord.dk
En aftentur ved Fyrkat Mølle hvor vi ved hjælp af en ”Batdetektor” vil
kortlægge hvilke arter af Flagermus, der jager i Onsild Ådal. Aftenen
starter med et kort oplæg om de forskellige arter af flagermus i
Danmark. Vi gennemgår de forskellige arters jagt- og fangststrategier,
og de forskellige føde-nicher de hver især udnytter. Inden vi bevæger
os ud i aftenskumringen, gennemgår vi ”Batdetektoren”, som bliver
vores vigtigste redskab i kortlægningen af de forskellige arter af
jagende flagermus. Turen afsluttes med en kort gennemgang af
aftenens resultat.
RØVERNAT I ROLD SKOV
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag 21. august kl. 23-00.30
P-pladsen ved Mosskov Pavillonen
Røverne fra Rold
Da turen foregår i noget kuperet terræn, så den er
desværre ikke eget for barne-/klapvogne eller dårligt
gående.
Pris:
20 kr./person for både voksne og børn.
Tør DU møde de fæle og sagnomspundne Røvere fra Rold ude i den
nattemørke skov ved midnatstide? Mød op på p.pladsen ved Mosskov
Pavillonen og slå følge med en af røverne, der vil tage jer med gennem
den dunkle skov til Røvernes lejrbål. Her ved bålets skær fortæller
røvene nogle af de grumme røverhistorier. Medbring gerne noget
at sidde på, lidt varmt i termokanden og eventuelt myggebalsam.
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HVAD SKER DER I LIFE-PROJEKTET I LILLE VILDMOSE?

140

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 22. august kl. 13-16
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Projektleder Peter Hahn, Naturstyrelsen
Ikke kørestolsegnet, eller egnet for gangbesværede.
Medbring godt fodtøj til og beklædning efter vejrforholdene. Vi vil transportere os rundt i privatbiler.
Medbring gerne kaffe.
Et stort EU-finansieret naturgenopretningsprojekt er i fuld gang i Lille
Vildmose. Vi tager rundt til en række af de forskellige afsluttede og
igangværende aktiviteter, hvor du kan høre og se mere om EU-projektet
og hvilken betydning projektet har for højmosen i Lille Vildmose.
KASTBJERG Å: KREATURER, RIGKÆR OG FISK

141

Dato:
Lørdag 22. august kl. 14-16.30
Mødested: P-pladsen ved Sem Kirke,
Sem Kirkevej 4, 9550 Mariager
Turledere: Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Himmerland, Jens Peter Neergaard, Mariagerfjord Kommune
og Pia Boisen Hansen, Randers Kommune
OBS:
Husk gummistøvler.
Tilmelding: Til jepne@mariagerfjord.dk senest 17. august.
Naturstyrelsen gennemfører i år et projekt, der skal sikre naturværdierne i Kastbjerg Ådal. Mariagerfjord og Randers kommuner
er samtidig ansvarlig for Natura2000 områderne i ådalen, samt
vandløbet Kastbjerg Å. Vi går en tur i området og ser på nogle af
de nye tiltag i ådalen.
SENSOMMER-HAVØRRED VED HALKÆR Å
– FISKERI FOR ALLE
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Dato:
Lørdag 22. august kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Halkær – broen over Halkær Å
9240 Nibe
Turleder: Skovløber Henrik Palsgaard, Naturstyrelsen
OBS:
Der anbefales gummistøvler eller skridtstøvler og evt.
lommelygte eller pandelampe. Fiskegrej kan lånes.
Ved Halkær å er der nu gode chancer for at fange en havørred.
Nybegyndere får mulighed for at prøve fiskeri i åen under kyndig
vejledning og få gode råd og nyttige tips. Der er frit fiskeri på statens
arealer, men der kræves gyldigt lystfisketegn for personer mellem
18 -65 år. Se: www.fisketegn.dk
NATURDETEKTIV I LILLE VILDMOSE – FAMILIEDAG
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:
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Søndag 23. august kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og gummistøvler er en god idé.
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Hvilke planter og dyr gemmer en mose på? Hvad har hulahopringe og
vandballoner med detektivarbejde at gøre? Er du blevet nysgerrig?
Pak lup, gummistøvler, en nysgerrig næse og sørg for at hele familien
er med, når vi undersøger dyre- og plantelivet på højmosen. Kl. 13
og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
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SVAMPETUR I ROLD SKOV

144

Dato:
Søndag 23. august kl. 13-16
Mødested: P-arealet ved Stabelpladsen for enden af Skovvej,
9510 Arden
Turleder: Henning Christensen, Foreningen for Svampekundskabens Fremme og Annette L. Hansen, Mariagerfjord
Kommune
OBS:
Praktisk tøj og fodtøj, krus, teske og kurv.
Kom med på svampetur i den sydlige del af Rold Skov og hør mere
om de svampe, der vokser i området, herunder hvilke svampe, der
er spiselige. Vi afslutter turen med at lave en svamperet over bål
og få en smagsprøve.
NATURENS SPISEKAMMER
– SVAMPETUR OG URTETUR PÅ HEDEN
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Dato:
Søndag 23. august kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved skilt til Skarpsallingkarrets fundsted på
Aars-Aggersundvej
Arr:
Skov og landskabsingeniør Martin Hostrup og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
kommune.
I de Himmerlandske Heder er der gode muligheder for at finde mange
forskellige svampe og urter til at spise og drikke. Vi går på jagt i
spisekammeret og testsmager også.
BOTANISK OG KULTURHISTORISK RUNDVISNING
PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD
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Dato:
Tirsdag 25. august kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Østre Kirkegård,
Filstedvej 76, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Aalborg
Seniorsport og Ældre Sagen Aalborg
OBS:
En ganske kort tur i et roligt tempo og dermed
velegnet for dårligt gående.
Spændende botanisk og kulturhistorisk rundvisning med fokus på
de mange forskellige løvtræer, buske og stedsegrønne planter, der
vokser netop her ligesom der fortælles lokalhistoriske anekdoter når
vi undervejs gør holdt ved et par af de mere specielle gravpladser på
Østre Kirkegård. Fuglelivet er rigt i dette område, og vi lytter og ser
nærmere på stedets karakterfugle. Tiderne skifter og kirkegårdene i
Aalborg følger med – Få også et aktuelt indblik i den forandring og
udvikling af Østre Kirkegård, der finder sted disse år.
KULTUR- OG NATURHISTORISK TRAVETUR
VED FRENDRUP NIHØJE
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Dato:
Tirsdag 25. august kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen ved Frendrup Nihøje
– nærmeste adresse til GPS: Nihøjevej 33, Ø. Hornum
Turledere: Arkæolog Lone Andersen, Nordjyllands Historiske
Museum og naturgeograf Peter A. Larsen, Naturturist
Nordjylland
OBS:
Tur ad trampede stier, så solidt fodtøj anbefales. Ikke
egnet for gangbesværede og barnevogne.
>>
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Frendrup Nihøje er med sin beliggenhed på en bakkekam 103 m over
Limfjorden ikonisk for bronzealderens landskab. Vidt omkring har man
kunne ane gravhøjene, der ud over at skulle fungere som gravplads for
en magtfuld klan, også var territoriemarkører for denne samfundselite.
Området er rigt på spor fra oldtiden, eks. fossile marksystemer, en
boplads og talrige hjulspor og vejforløb. Oplev det storslåede landskab,
artsrige græssede overdrev og heder, kilder, skov mm.
GRAVLEVS KLARE KILDER OG LINDENBORG Å
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Dato:
Onsdag 26. august kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro ad vejen
mod Rebild
Turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen og
biolog Hans Heidemann Lassen
OBS:
Gummistøvler eller kraftige vandrestøvler anbefales,
da vi skal helt ned til åen og kilderne.
I Gravlevdalen har Skov og Naturstyrelsen Himmerland i 2009 afsluttet
et stort naturprojekt, som har øget naturværdierne og ikke mindst
oplevelsesværdierne i området markant. På turen vil vi se ådalen fra
den nye sti over Lindenborg å´s nye løb til kilderne og kildebækkene
i dalsiderne. Vi vil på turen vise frem og fortælle om området og
projektets betydning for natur- og miljøforhold og vi vil se på hvordan
naturen udvikler sig efter projektets afslutning.
JUELSTRUP SØ, HVAD KAN MAN BRUGE DEN TIL?
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Dato:
Torsdag 27. august kl. 18.30-21
Mødested: Ved den store parkeringsplads nord for søen indkørsel
fra Hæsumvej
Turleder: Skovfoged Leif Lyngsø, Naturstyrelsen
Kom og oplev søen og de mange faciliteter, der nu har nogle år på
bagen. Vi går en tur rundt om søen og snakker om søens historie og
udvikling og ser de nye faciliteter, bl.a. hundeskoven, Cirkelskoven
og naturbasen. Turen foregår i let terræn ca. 4 km lang og afsluttes
på naturbasen med mulighed for at drikke en kop medbragt kaffe.
AFTENVANDRING I FRUGTHAVEN
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Dato:
Torsdag 27. august kl. 19-21
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
Tilmelding: På tlf. 98 33 90 64.
Pris:
50 kr./voksen.
Hvordan dyrkes frugt. Hvilke æblesorter dyrkes- og hvordan plantes
og beskæres for at få den flotteste frugt? Hvorfor kommer der orm i
æbler og hvordan undgås det uden brug af sprøjtemidler. Vi ser, om
der er skade- og nyttedyr i træerne og belyser økologisk, integreret
og traditionel produktion. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål
om konkrete problemer fra villahaven.
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KRYDDERSNAPSEVANDRING AD NORDSØSTIEN
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Dato:
Torsdag 27. august kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Hou Havn ved Sejlklubben
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
Husk små glas til smagsprøver og indsamlingskurv.
Det er højsæson for indsamling af strandmalurt, tormentilrødder og
porse til hjemmekrydring af din egen kryddersnaps. Derfor går vi på
indsamlingstur ad den afmærkede Nordsøsti, fra Hou Havn og mod
syd, hvor vi undervejs kommer forbi flere gode lokaliteter. Efter turen
serveres der forskellige smagsprøver på færdigkrydret snaps og der
uddeles gode afprøvede recepter på kryddersnapse.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Lørdag 29. august kl. 19.30-ca. 21
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider gennem kulturlandskabet ind i
skoven, og hvis vejrguderne er med os vender vi tilbage i fuldmånens
skær. Hvis rytterne er stille og heldige, møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt bevoksning, større eller
mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv.
POULSTRUP KALKGRAV:
FRA RÅSTOFINDUSTRI TIL NATUROMRÅDE

153

Dato:
Søndag 30. august kl. 10-12
Mødested: Poulstrup kalkgrav, Poulstrupvej 46, 9230 Svenstrup
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen, f. Naturstyrelsen
Himmerland
OBS:
Praktisk fodtøj anbefales.
Tag med til statens naturområde Poulstrup Kalkgrav. Hvordan går det
med naturens udvikling i kalkgraven – både når den selv indfinder
sig, og når vi hjælper den på vej? Her er spændende geologi, hvor
du selv kan gå på fossiljagt i en kalkgrav fuldt lovligt. Skrivekridtet
udgør selv et mysterium, som udfordrer vores forstillelsesevne trods
nye forskningsresultater. Oplev en af egnens flotteste udsigter og
se hvordan sjældne urter og træer breder sig, trods et barskt miljø.
PILGRIMSVANDRING I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Søndag 30. august kl. 10.30-13
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé.
Pris:
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Ta´ med på en spændende vandring gennem Lille Vildmose. Guiden og
præsten vil på turen komme med hhv. naturlige og kirkelige indspil.
Prøv at være pilgrim for en dag, og oplev på egen krop fordybelse,
stilhed og tid til refleksion. Turen bliver gennemført i et langsomt
tempo med flere stop undervejs. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på
smalsporsbanen ved centret.
<< Klik for at se oversigtskort
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SKAL SKOVEN PASSE SIG SELV – ELLER SKAL VI?

155

Dato:
Onsdag 2. september kl. 18.30-ca. 21
Mødested: P-pladsen ”Grøndalen”
for enden af Rebild Skovhusevej, Skørping
Turledere: Statsskovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen
og naturgeograf Peter A. Larsen, Naturturist Nordjylland
Det vrimler med sære begreber, når der tales skov. For hvad er
naturskov, urørt skov, biodiversitetsskov – og skal statsskovene
overhovedet drives forstligt? Tag med på aftentur i skoven og få
illustreret, hvordan Naturstyrelsen griber udfordringerne an i statens
del af Rold Skov. Metoden hedder ”naturnær skovdrift”. Vi ser hele
skalaen fra produktionsskoven med graner på rad og række til den
rene ”urskov”. Vær med i debatten: ”Skal skoven passe sig selv – eller
skal vi? ”
ØKOLOGISK HØSTMARKED PÅ LIVØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 5. september og søndag 6. september kl. 10-16
Livø Avlsgaard, Livø
Naturstyrelsen, Livø Avlsgaard, Økologisk Landsforening
Se færgeafgange på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06
og mere info på www.livoavlsgaard.dk
Det økologiske landbrug på Livø lukker dørene op til høstmarked
for 10. år i træk. Der er som altid mulighed for at kigge indenfor
i avlsbygningerne og få en snak med landmanden om driften. Der
er guidede ture rundt på øen, hvor landmanden og skovfogeden
fortæller om markdriften, de glutenfrie afgrøder, naturpleje med
Angusbesætningen, vildtet samt skovdriften. Øens gamle savværk
er i gang, og på gårdspladsen og i avlsbygningerne er der mange
aktiviteter for børn og voksne. Frokostmenu og kaffe med hjemmebag
kan købes, samt mange andre af øens produkter, bl.a. nymalet mel,
nyslynget honning og hjemmebrygget øl.
10 KM TRAVETUR I ROLD NØRRESKOV
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Dato:
Lørdag 5. september kl. 11-14
Mødested: Skørping Skoles P-plads,
Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
OBS:
Turen egner sig ikke for gangbesværede. Husk praktisk
påklædning og fodtøj samt vand og evt. noget at spise.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser (ingen
frist). Det er også muligt at bestille efterfølgende
kaffe og kage m.m. (frist 1 september).
Pris:
25 kr./deltager.
Vi traver en tur på den afmærkede løberute, som er 10 km lang.
Turen går gennem den kuperede Nørreskov, som byder på mange
fortidsminder, smukke skovsøer, og gammel urørt bøgeskov. Undervejs
nyder vi den medbragte kaffe ved fugletårnet i Bjergeskoven. Du kan
finde ruten på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/
RoldSkovTrailcenter og printe kortet.

<< Klik for at se oversigtskort

|51|

SEPTEMBER 2015

<< Klik for at se oversigtskort

FILM I SKOVEN 2015

158

Dato:
Lørdag 5. september kl. 18-24
Mødested: Badepladsen ved Store Økssø i Rold Skov
Arr:
Kinorevuen, Skørping, Kulturhusforeningen, Arden og
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
OBS:
Medbring selv stole samt varmt tøj etc. Kolde og
varme drikke samt slik, popcorn og kage kan købes.
Der kan denne aften køres til og fra St. Økssø ad
skovvejen langs jernbanen.
Pris:
75 kr. for filmen – resten af programmet er gratis.
Rebild Kulturuger åbner som sædvanligt med et festfyrværkeri af natur
og kultur. Tag med naturvejlederen på opdagelse ved St. Økssø og
oplev sang og musik ved søbredden. Kl. 21 blændes op for ”Hobbitten,
del 3 – en fantastisk oplevelse på stort biograflærred ude i skoven.
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FUGLETUR TIL JUELSTRUP SØ
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Dato:
Onsdag 9. september kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved naturbasen ved køreteknisk anlæg
– indkørsel fra Hæsumvej i Støvring
Turledere: Naturskoleleder Søren Risborg, Rebild Kommune og
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
Tag med på en sensommertur til søen, hvor vi især skal kikke efter
de forskellige ande- og vadefugle, der raster i søen. Der er ingen
jagt omkring søen, og fuglene har her fred og ro, så de kan få noget
fedt på kroppen inden vinteren.
SVAMPEKONTROL I HAMMER BAKKER
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Dato:
Søndag 6. september kl. 13-16
Mødested: Naturbasen i Jenle plantage ved Års
– drej ned af markvej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
Kommune
OBS:
Medbring gerne kurv, kniv, krus og ske.
I Jenle Plantage er der gode muligheder for at finde mange forskellige
svampe. Vi går på svampejagt, og ser på særlige kendetegn for de
spiselige svampe, og hører om mange af de andre svampe der findes
i plantagen. På turen får vi viden om de vigtigste grundregler for
indsamling af svampe samt tilbereder en suppe af de indsamlede
svampe.

Dato:
Lørdag 12. september kl. 13-16
Mødested: P-pladsen nord for Brødlandshus,
Gennem Bakkerne 44, 9310 Vodskov
Arr:
Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) og
Henning Christensen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme
OBS:
Bemærk at der ikke er guidede ture men udelukkende
kontrol af de svampe, du har indsamlet på egen hånd!
På Aalborg Kommunes arealer i Hammer Bakker, er der netop nu gode
chancer for at finde både sunde og velsmagende spisesvampe. Vi
afholder derfor i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens
Fremme i Aalborg, offentlig svampekontrol, hvor du kan få dine egne
selvsankede svampe kontrolleret og eventuelle giftige kasseret.
Desuden kan du opleve en mindre udstilling af aktuelle spisesvampe
fra Hammer Bakker, se svampegrej og litteratur samt få udleveret
områdefolder med oversigtskort til dine svampeture på egen hånd
i området.

MOSENS DAG – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

ÆBLETS DAG

NATURENS SPISEKAMMER – SVAMPETUR I JENLE PLANTAGE 159
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Dato:
Søndag 6. september kl. 10-16
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej, 9280 Storvorde
Arr:
Lille Vildmosecentret og Vildmoseforeningen
OBS:
Medbring gerne kontanter til brug på markedspladsen.
En familiedag med markedsstemning, opvisninger og aktiviteter.
Gårdspladsen forvandles til en markedsplads med forskellige boder,
der fremviser og sælger friluftsgrej, kunsthåndværk, bær, frugt, ost,
bjesk og andre lokale produkter fra mosen. Det er muligt at deltage i
forskellige aktiviteter og konkurrencer samt opleve flåning af krondyr
med smagsprøver fra grillen.
SVAMPETUR I LINDDALENE
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Dato:
Søndag 6. september kl. 13-16
Mødested: P-pladsen bag rådhuset,
Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Turleder: Henning Christensen, Foreningen for Svampekundskabens Fremme og Annette L. Hansen, Mariagerfjord
Kommune
OBS:
Praktisk tøj, fodtøj og kurv.
Skovens svampe er endnu en god anledning til at gå en tur i naturen.
Vi går rundt i skovområdet Linddalene i Hadsund og finder de forskellige steder, hvor svampene vokser eller kan findes. Vi afslutter turen
med at gennemgå de indsamlede svampe. Husk kurv, børste og en
lille kniv.
|52|
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

164

Lørdag 12. og søndag 13. september kl. 10-16
Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Frugtavler Jens Corneliussen
I bålhytten er der borde og bænke, hvor medbragt mad
og drikke kan nydes. En aktivitet for hele familien.
Tilmelding: Tilmelding til rundvisning på 98339064
Pris:
50 kr./voksen.
Rundvisning lørdag kl 11 og kl 14 og søndag kl 13. Varighed ca.
2 timer. Under rundvisning vil der blive fortalt om frugttræerne,
frugten på træerne, skade- og nyttedyr, plukketidspunkt, grundstammer, beskæringsprincipper, gødningsstrategi. Få svar på spørgsmål om
frugtdyrkning også i den private have. I dagens løb er der smagsprøver
og mulighed for tur med traktorplukketog. Selvpluk i æbler og pærer.
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LINDENBORG ÅDAL, VANDMØLLER OG KILDER

165

Dato:
Søndag 13. september kl. 9.30
Mødested: Vælderskov-parkeringspladsen på Rebildvej mellem
Rold Storkro og Lars Kjærs Hus
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr./person. Børn gratis. Husk madpakke.
Fra Vælderskoven følger vi stien langs østsiden af Lindenborg Ådal
og Kovsbækken, indtil vi kommer til den smukke Ravnkilde, hvor der
er mulighed for at drikke af det kælderkolde, friske og velsmagende
kildevand. Vi skal høre om vandmøller, for Lindenborg Ådal er
”vandmøllernes paradis”. Turen fortsætter til Lille Blåkilde, der er
den største af de fem store kilder, vi vil se på turen. Nu går vi over
på den anden side af åen forbi Gravlev Sø og til den kønne kirkeby
Gravlev, som Steen Steensen Blicher omtalte så rosende. På vejen
tilbage til bilerne ser vi de sidste to af turens kilder. Det er vand,
der er temaet for denne tur.
SVAMPEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Søndag 13. september kl. 10-16
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Foreningen til Svampekundskabens Fremme
OBS:
Medbring kniv og kurv til indsamling af svampe samt
kaffe, der nydes i skoven.
Pris:
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kl. 10-12 udstilling af forskellige svampe i Lille Vildmosecentret.
Kl. 13-16 svampetur til Bælum Sønderskov. Følg med svampeekspert
Henning Christensen rundt på udkig efter svampe i skoven. Turen
afsluttes med kaffe og en gennemgang af de indsamlede svampe ved
Skovpavillonen i Bælum Sønderskov.
NATURENS DAG I ØSTERÅDALEN
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Dato:
Søndag 13. september kl. 13-16
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret, Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen i
samarbejde med naturvejleder Helle Fuglsang og
projektpædagog Michael Winther fra ”Kroppen på
Toppen”
Den smukke Østerådalen sprudler af liv. Med Infohuset som udgangspunkt, er der åbnet for mange forskellige naturaktiviteter. Gå en
tur i området og prøv de mange udfordringer. Det er powershopping
i børnehøjde – i afdelingen for naturoplevelser. Østerådalen er et
eldorado for mange dyr. Dem ser vi nærmere på. Naturen udgør en
stor legeplads med fantastiske muligheder for fysisk aktiviteter – dem
ser vi også nærmere på. En familiedag med højt aktivitetsniveau.
Naturens Dag er landsdækkende og udviklet af Friluftsrådet.

<< Klik for at se oversigtskort
NATURENS DAG

SEPTEMBER 2015
168

Dato:
Søndag 13. september kl. 14-17
Mødested: Palmestranden ved færgelejet i Hvalpsund
Arr:
Hvalpsund og Sundsørefærgen, Naturfredningsforeningen og naturvejleder Karin Winther, i Vesthimmerlands Kommune
OBS:
I forbindelse med arrangementet er det gratis for
gående at sejle med færgen.
Stå til søs på Hvalpsund-Sundsørefærgen, se sæler og smag på
Limfjordsrejerne. Det rullende naturcenter er kørt til Hvalpsund,
hvor naturvejleder Karin Winther, Danmarks naturfredningsforening
og besætningen på færgen vil fortælle om sejlads på Limfjorden,
sælerne og naturen i området. Efterfølgende kan deltagerne smage
selvfangede Limfjordsrejer fanget på palmestranden i Hvalpsund.
NATURVANDRING VED HALKÆR MØLLE
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Dato:
Onsdag 16. september kl. 12
Mødested: Halkær Mølle Naturcenter,
Hedegårdvej 1, Halkær, 9240 Nibe
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Ældresagen Aalborg og Aalborg Seniorsport
OBS:
Vandreturen er i bakket terræn og ikke egnet for
dårligt gående.
På den smukke gåtur i Halkær Ådal – rundt om møllesøen og op i
bakkerne, får du fortællingen om Halkær Mølles fortid, snapseurter
og den spændende natur. Undervejs når vi op på den højeste bakketop med en fantastisk udsigt over Halkær Ådal. Her fortælles om
naturgenopretning og historie. Til inspiration serveres en smagsprøve
fra naturens liflige smagspalet – tilsat lidt Brøndum Klar snaps.
SVAMPETUR I ROLD SKOV
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Dato:
Lørdag 19. september kl. 10-14
Mødested: P-pladsen ved spejderhytten på Stendalsvej,
9520 Skørping – indkørsel fra Rebild
Turledere: Henning Christensen, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og Naturvejleder Lars Wachmann,
Naturstyrelsen
OBS:
Turen er børnevenlig. Medbring kurv og kniv.
Sammen med Foreningen til Svampekundskabens Fremme tager vi på
tur i Rold Skov, og leder efter årstidens svampe. Vi ser og hører om
de kendetegn og grundregler, der gør det muligt at skelne mellem
spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med en
gennemgang af de indsamlede svampe. Det er muligt at bestille
efterfølgende kaffe og kage m.m. Se mere på www.rebildporten.dk/
bookoplevelser (frist forplejning d.15 september.)
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KARTEUSER-VANDRING GLENSTRUP – MARIAGER

171

Dato:
Lørdag 19. september kl. 10-17
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke
Turleder: Anni Engedal
Tilmelding: Til Anni Engedal på anniengedal@hotmail.com af
hensyn til samkørsel fra Mariager til Glenstrup.
OBS:
Praktisk fodtøj og beklædning og medbring madpakke/frokost.
Pris:
25 kr. Gratis for medlemmer af Birgittaforeningen.
En vandretur langs Glenstrup sø, og gennem ådale og skovstrækninger,
hvor vi nyder naturen på vej mod efterår. Undervejs finder vi hellige
kilder og får en orientering om den historiske forbindelse mellem
Glenstrup og Mariager og om hver af de tre kirker som passeres på
ruten. På den sidste strækning følger vi den planlagte Klosterrute
mod Mariager, og afrunder vandringen i den gamle klosterbygning
STORE MOSTDAG
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 19. og søndag 20. september kl. 10-16
Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Frugtavler Jens Corneliussen
I bålhytten er der borde og bænke. Der sælges
æbleflæsk, pølser, kaffe og kage m.m., grillen er
tændt. En aktivitet for hele familien.
Denne dag kan du og din familie presse æblemost. Aktiviteten er
opsamling i plantagen, vask og presning af æblerne. Mosten tappes
på dunke, som kan tåle frysning. Afregningspris 12 kr/liter. Emballage kan købes eller medbringes. Mulighed for selvpluk. Æblemost
smagsprøver. Traktorplukketoget kører, og der bliver fortalt om træer
og æblesorter, vi kommer forbi.
FUGLELIVET VED ALS ODDE
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Dato:
Søndag 20. september kl. 10-12
Mødested: P-pladsen på Als Odde
Turleder: Biolog Anders Horsten, Mariagerfjord Kommune,
tlf. 97 11 36 25
OBS:
Vandtæt fodtøj og gerne en kikkert og fuglebog. Ikke
egnet for dårligt gående.
Om efteråret passerer en del fugle den himmerlandske østkyst på
vej sydover. Mange af fuglene tager ophold i området i kortere eller
længere tid, mens de hviler og æder sig fede, inden de fortsætter
rejsen. På denne tur kigger vi efter de typiske kystfugle, ligesom vi
snakker om den naturpleje på strandengene, der er nødvendig for
mange af områdets fugle. Afhængigt af vejret kan stierne i området
være meget våde, så godt og vandtæt fodtøj er en nødvendighed.
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EFTERÅRETS DAG – DYR, HUSFLID OG MARKARBEJDE
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Dato:
Søndag 20. september kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
Entre: 50 kr. Børn under 13 år gratis.
Vi lagde sidste år den tidligere fåredag sammen med husflids og
pløjedagen. Få viden og inspiration af fåreavlere, eller af andre
kapaciteter som fortæller om aktuelle ting. Ulden bliver forarbejdet,
og der er salg af grill stegt lam. Se arbejdende hunde, både til
fåredrift og til fritiden. På Hessels kører veteranklubben Vesthimmerland med de gamle traktorer og maskiner og pløjer og harver
på gammeldags vis. Karlelauget er i marken til roeoptagning, og
der bliver taget kartofler op med de gamle maskiner. Fyld en pose
med markens guld og tag med hjem. Overalt på Hessel vil der vises
forskellige former for levendegørelse. Smede, vævere, trædrejere og
rebslagere samt arbejdende stande og udstilling af mange former
for håndværk og husflid..
BÆR OG BJESK I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 20. september kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Brænderiet Enghaven
Gummistøvler er en god idé. Husk også en kurv til
indsamling af bær.
Pris:
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret
Følg med guiden ud på Portlandmosen, hvor vi indsamler tranebær
og revling på Højmosen. Bærrene kan bringes med hjem i køkkenet
og bruges til bjesk eller marmelade. Du kan også bytte dine bær til
smagsprøver på færdig bjesk samt høre om brænding af sprit. Kl. 13
og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
Tag med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
SVAMPETUR FOR BEGYNDERE – OG LETTERE ØVEDE

176

Dato:
Søndag 20. september kl. 13-16
Mødested: Rønhøj Plantage –P-pladsen v/ Aars-Aggersundvejen
Turleder: Bo Jacobsen (tlf. 23 29 59 51) og
Ellen Poulsen (tlf. 30 25 98 57), DN Vesthimmerland
OBS:
Fodtøj efter vejrliget.
Vi samler svampe og gennemgår de vigtigste grundregler for indsamling af spise-svampe. Husk svampekurv og lille kniv samt kaffe.
NATURPLEJE I LINDDALE

177

Dato:
Søndag 27. september kl. 10-13
Mødested: P pladsen på Markedsgade, Hadsund
Turleder: Kenneth Jensen, Mariagerfjord Kommune
Kom og vær med til at genskabe heden i Linddale. De græssende
dyr gør, hvad de kan, men større træer er ved at overtage heden
i Linddale. Vi har save og grensakse, du kan låne, og vi giver en
sandwich og sodavand.
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KLOG PÅ KRONDYR – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 27. september kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Varm påklædning og solidt fodtøj.
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vær med til at flå en kronhjort fra mosen skove. Vi sætter fokus på
skind og gevir samt laver lækre smagsprøver fra grillen. Børnene
kommer frem i første række og der gives svar på alle spørgsmål
omkring krondyr, vildsvin og elge. Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på tur med mosens gamle
lokomotiv og tørvevogne.
MOBILNATURE – LØGSTØR

179

Dato:
Søndag 27. september kl. 14-17
Mødested: Drejebroen ved Limfjordsmuseet
Arr:
Naturvejleder Karin Winther og Torunn Rørvik og
Sanne Schytte fra Sundhedscenteret Vesthimmerlands
kommune
På en frisk gåtur langs kanalen afprøver vi motion- og naturoplevelser
for hele familien. Du får også vist, hvordan du kan finde oplevelserne
som app til mobilen.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Mandag 28. september kl. 18.30-ca. 20
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk
eller tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider gennem kulturlandskabet ind i
skoven, og hvis vejrguderne er med os vender vi tilbage i fuldmånens
skær. Hvis rytterne er stille og heldige, møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt bevoksning, større eller
mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket giver et rigt dyreliv.
Ultimo sept/primo okt Kastbjerg Ådal tur om vandløbet (Søren Bek)
NATURPLEJEDAG I LILLE VILDMOSE
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SVAMPEKONTROL FOR HELE FAMILIEN I KOLDKÆR SKOV

182

Dato:
Lørdag 3. oktober kl. 13-16
Mødested: Koldkærhytten, Strandvejen 66, 9370 Hals
Arr:
Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) og
Henning Christensen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme
OBS:
Der er ikke guidede ture, men udelukkende kontrol af
de svampe, du har samlet på egen hånd.
I Aalborg Kommunes Koldkær Skov, i Trekantskoven og i Naturstyrelsens Præstens Plantage ved den milde Kattegatkyst kan der lige
nu samles mange forskellige gode spisesvampe. I samarbejde med
Foreningen til Svampekundskabens Fremme, afholder vi derfor en
offentlig svampekontrol ved Koldkærhytten, hvor du kan få din kurv
med selvsankede svampe, gennemgået og kontrolleret for giftige
svampe ned til mindste detalje. Der udleveres desuden områdefoldere
med oversigtskort til svampeture på egen hånd på kommunens arealer.
Biler kan parkeres på p-pladsen ved Strandvejen.
STORE GRÆSSERE I LILLE VILDMOSE – LIFE+ PROJEKT
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 4. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé.
Pris:
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Følg med guiden gennem den sydlige del af Portlandmosen, hvor
stien via små broer krydser flere gravebaner. Opstigningen til toppen
af Kællingbjerg Klint belønnes med en fantastisk udsigt. Guiden
fortæller om det nye hegn og udsætningen af bl.a. kronvildt, dyr
der i fremtiden være med til at genskabe mosens åbne vidder.
Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
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Dato:
Lørdag 3. oktober kl. 10-13
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Arr:
Vildmoseforeningen, Aage V. Jensen Naturfond og
Aalborg Kommune
OBS:
Gummistøvler er en god idé. Arrangementet er ikke
egnet for klap- og barnevogne. Ingen hunde.
Deltag i en arbejdsdag med frisk luft og naturpleje. Vi mødes kl.
10 på Lille Vildmosecentret og kører i egne biler ud i mosen. Vi
skal fjerne mindre træer og buske langs Ny Høstemarkvej eller ved
Lillesø. Medbring gerne ørnenæb eller økse – vi har også et antal til
udlån. Du kan deltage med den tid, der passer for dig. Vi afslutter
arbejdsdagen på Lille Vildmosecentret.
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KREATIVT NATURVÆRKSTED
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

EFTERÅR I ROLD SKOV

184

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Søndag 11. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Medbringe gerne saks og kniv samt dine egne fund fra
naturen.
Pris:
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Gule og røde blade samt kogler og grene giver flotte dekorationer.
Kom og vær med til at lave naturkunst og pynte naturværkstedet i
flotte efterårsfarver. Du må også gerne tage din kunst med hjem til
køkkenet eller stuen, så den kan pynte op resten af ferien. Kl. 13
og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
SVAMPETUR I ROLD SKOV

185

Dato:
Søndag 11. oktober kl. 11-14
Mødested: P-pladsen midt på Rebild Kirkevej
– indkørsel fra Rebild
Turledere: Henning Christensen, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Naturvejleder Lars Wachmann,
Naturstyrelsen
OBS:
Medbring kurv og kniv, kop og ske.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser (ingen
frist), her er det også muligt at bestille efterfølgende
kaffe og kage m.m. (frist forplejning 7. oktober).
Pris:
Turen koster 25 kr./deltager.
Vi tager på tur i Rold Skov, og leder efter årstidens svampe. Vi ser og
hører om de kendetegn og grundregler, der gør det muligt at skelne
mellem spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen
med at tilberede de indsamlede svampe og lave en svampesuppe.
HESTENS DAG I ROLD SKOV
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Dato:
Søndag 11. oktober kl. 11-16
Mødested: Operapladsen i Rebild
Arr:
Himmerlands Køre- og Rideforening, Arden Sports
Rideklub, Isafolds Naturudvalg, Skørping Rideklub og
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Tilmelding: 1 uge før. Ryttere på tlf. 21 45 39 56 (send helst en
SMS). Vogne på tlf. 41 10 88 12.
Pris:
20 kr./rytter og 20 kr./voksen hestevognspassagerer,
der hopper på vognen.
Ridetur på egen hest med start kl. 11. Gruppering efter evner og
kondition. Formål: Lær skoven og god rideskik at kende.
Hestevognstur med start kl. 11. 3 timer rundt i skoven. Skovgæster
kan hoppe på vognene, såfremt der er plads.
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Dato:
Søndag 11. oktober kl. 11-15
Mødested: Stabelpladsen i nordenden af Skovvej i Arden samt
Operapladsen i Rebild
Arr:
Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
m.fl.
En aktivitetsdag for hele familien. På Stabelpladsen kan du veltage
i rollespillet År 1200 i Rold Skov, bage pandekager og prøve andre
aktiviteter. Mulighed for at køre med hestevogn.
SAVVÆRK, TRÆFÆLDNING OG BRÆNDESKOVEN

188

Dato:
Søndag 11. oktober kl. 9.30
Mødested: P-pladsen ved Røverknolden på Rebildvej umiddelbart
øst for Rebild
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr./person. Børn gratis. Husk madpakke.
I dag står turen i træfældningens tegn. Vi ser den herlige og store
naturlegeplads Røverknolden, som Statsskoven har anlagt til glæde
for børnene. Herfra kommer vi til savværket i Vedsted Skov, hvor
savene har fuld fart på i anledning af Rold Skovs Venners besøg. Per
Nilsen vil fortælle os om det gamle erhverv. Ad smukke skovveje
kommer vi til Brændeskoven, hvor danmarksmesteren i træfældning,
den muntre Preben Palsgaard, vil vise os sin kunnen, og måske er
vi heldige at overtale ham til at fælde et stort træ. Forbi de kønne
skovløberhuse Bjergmosehus, Kobberkrog og Rebild Hedehus kommer
vi tilbage til parkeringspladsen.
EFTERÅRSFERIE PÅ HESSEL

189

Dato:
Uge 42 kl. 11-16 med skiftende aktiviteter til kl. 15
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
Hver dag sker der noget for børn med relation til gamle dage og
livet på landet. Det kan være smedning, træarbejde og trædrejning.
Lysestøbning, kostebinding, vævning, rebslagning eller måske smørkærning. Det kan også være æblemostfremstilling, dragebygning eller
måske skal du hjælpe med at lave mad på det gamle brændekomfur.
Alt sammen noget børn kan deltage i og evt. få med hjem. Aktiviteter
skifter, så hold øje med program på www.herregaarden-hessel.dk
VILD MED SVIN – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

190

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Mandag 12. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Varm påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vi får besøg af en dygtig kirurg fra Aalborg Sygehus, der åbner
et vildsvin og fremviser de indre organer. Hvor sidder hjertet og
lungerne? Måske bliver vi også klogere på, hvor flæskestegen sidder?
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost. Kl.
13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
Tag med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
<< Klik for at se oversigtskort
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SNITTEVÆRKSTED I SKOVEN

NATURQUIZ I VESTER ASLUND PLANTAGE

191

Dato:
Mandag 12. oktober kl. 13-15
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage
– drej ned ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
kommune
Træsløjd for både børn og voksne. Vi snitter legetøj og spisegrej af
materialer fra skoven.
NATURQUIZ I ØSTERÅDALEN

192

Dato:
Tirsdag 13. oktober kl. 10
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret, Aalborg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Østerådalen er et natureldorado. Området indbyder til mange slags
naturoplevelser – for alle aldre. I dag er der fokus på børnene. På
en 1 km lang rute, skal der besvares naturspørgsmål. Du møder
små opgaver, der skal løses i samarbejde og med præcision. Et
arrangement, hvor hele familien kan afprøve deres viden om den
danske natur.
MUSESJOV OG ROTTERÆS
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Tirsdag 13. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.
En sjov og lærerig dag med fokus på mosens små pattedyr. Vi får
besøg af en gnaverekspert, der vil fortælle om, hvad der kendetegner
de forskellige arter. Vi skal også kæle for og røre ved mus og rotter.
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost. Kl.
13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med
på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
FAMILIETUR MED SJOVE EFTERÅRSAKTIVITETER I SKOVEN
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Dato:
Tirsdag 13. oktober kl. 11-14
Mødested: P-pladsen ved Rebild (Røverknolden) mellem Rebild
og Skørping
Turleder: Skov- og naturtekniker Kim Øbro Naturvejleder Lars
Wachmann og, Naturstyrelsen
På Røverknolden er der efterårshygge ved bålet. Vi tilbyder en
gåtur i skoven efter GPS med indlagt quiz. På pladsen vil der være
mulighed for træsløjd, hvor vi snitter legetøj og paletter til brug
ved pandekagebagning over bålet. Medbring egen madpakke til
frokost, alternativt kan der bestilles sandwich til afhentning eller
efterfølgende kaffe og kage m.m. Se mere på www.rebildporten.dk/
bookoplevelser (frist forplejning 7. oktober).
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Dato:
Onsdag 14. oktober kl. 10
Mødested: Vester Aslund hytten, indkørsel fra Aslundvej
– nord for Vester Hassing
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Vester Aslund Plantage er et natureldorado. Området indbyder til mange
slags naturoplevelser – for alle aldre. I dag er der fokus på børnene.
På en 1 km lang rute, skal der besvares naturspørgsmål. Du møder små
opgaver, der skal løses i samarbejde og med præcision. Et arrangement,
hvor hele familien kan afprøve deres viden om den danske natur.
TOUR DE VILSTED SØ – EFTERÅRSTUR
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Dato:
Onsdag 14. oktober kl. 10-12
Mødested: Ranum Søhus, Søndergade, Ranum
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
Kommune
OBS:
Medbring selv cykel.
På en 11 km lang, guidet cykeltur på stisystemet ved Vilsted Sø kan
du høre om Nordjyllands største sø og største naturgenopretningsprojekt. På cykelturen kommer vi over den nye bro på tværs af søen
og holder ind ved fugletårnet og shelterpladsen.
TRÆER OG TØRV – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

197

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Onsdag 14. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.
Kender du historien om asketræet Yggdrasil? Tør du kravle ind i
centrets kæmpestore hule asketræ? Mød centrets skovarbejder, der
med sin seje motorsav fælder et træ i parken. I bålhytten er bålet
tændt, og du kan købe pølser til din frokost. Kl. 13 og 14 kører
Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag med på tur med
mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
BYVANDRING
I THIT OG JOHANNES V. JENSENS FØDEBY, FARSØ
Dato:
Mødested:
Turledere:
Arr:

198

Onsdag 14. oktober kl. 14-16
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Lise Harbo og Inger-Lise Jæger
Støtteforeningerne for Thits Venner og Johannes V.
Jensen Museet
Pris:
50 kr. incl. entreer og kaffe.
Med udgangspunkt i Mindestuen for Thit Jensen, fortælles om Thits
spændende liv og kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem
Farsø by, hvor der berettes om steder, der havde stor betydning
for familien Jensen, bl.a. barndomshjemmet og apoteket. Kirken
besøges, her ser vi mindetavlen som Thit brugte som alter, og på
kirkegården ser vi familien Jensens, Kræn spillemands og Johs.
Villadsens gravsteder. Turen går nu til fødestedet for Johannes V.
Jensen, nuværende Søndergade 48, og nu et seværdigt moderne
museum. Her fortælles over en kop kaffe om Nobelpristagerens
mange facetter og epokegørende forfatterskab.
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NATURQUIZ I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Torsdag 15. oktober kl. 10
Mødested: P-pladsen ved Koldkær Skov, Strandvejen
– mellem Hals og Hou
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med Hals
Turistforening
Koldkær Skov er et natureldorado. Området indbyder til mange slags
naturoplevelser – for alle aldre. I dag er der fokus på børnene. På
en 1 km lang rute, skal der besvares naturspørgsmål. Du møder
små opgaver, der skal løses i samarbejde og med præcision. Et
arrangement, hvor hele familien kan afprøve deres viden om den
danske natur.
GRÆSKAR OG GRØNTSAGER
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Torsdag 15. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk og varm påklædning samt solidt fodtøj.
Medbring gerne din egen kniv.
Pris:
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Græskar koster 20 kr. Kørsel med Tørvetoget koster 20
kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.
I bålhytten laver vi grøntsagsstuvning over bål med masser af
kartofler og årstidens grøntsager. Du kan også udskære et venligt
eller uhyggeligt græskarhoved, der kan pynte foran din hoveddør. Til
frokost kan man købe pølser og brød, der tilberedes over bålet. Kl.
13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag med
på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
EFTERÅRETS MOSTDAG
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 17. oktober kl. 10-16
Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Frugtavler Jens Corneliussen
I bålhytten er der borde og bænke. Der sælges æbleflæsk, porresuppe kaffe og brød mv. Grillen er tændt.
En aktivitet for hele familien. Sidste dag for selvpluk.
Denne dag kan du og din familie presse æblemost. Aktiviteten består
i opsamling i plantagen, vask og presning af æblerne. Den pressede
most tappes på dunke, som kan tåle frysning. Afregningspris 12 kr./
liter. Emballage kan købes eller medbringes. Mulighed for selvpluk.
Der er smagsprøver på æblemost. Traktorplukketoget kører, og der
bliver fortalt om træer og æblesorterne vi kommer forbi.
I ØRNENS RIGE – GUIDET TUR I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:
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Lørdag 17. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé
Den guidede tur er indeholdt i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
>>
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Følg med guiden på årets sidste tur rundt i mosen. I Portlandmosen
fortæller guiden om højmosens dannelse og fremviser både tranebær
og revling. I Brandtårnet på Hegnsvej nyder vi en lokal bjesk og ser
forhåbentlig kongeørnen svæve over sine jagtmarker. Kl. 13 og 14
kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag med på tur med
mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
ÅBEN HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS OG RØRBÆK SAVVÆRK
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Dato:
Lørdag 17. oktober kl. 12-16
Mødested: P pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild
Turleder: Rebild savværkslaug, Spillemands-, Jagt- og
Skovbrugsmuseet og Naturstyrelsen Himmerland
Savværkslauget levendegør savværket, starter langtømmersaven
og bloksaven op, der fremstilles bl.a. brædder. Der fortælles om
savværket og projekterne på Vedsted Skovhus. Aktiviteter for børn og
voksne, børnene kan få lov at fælde et træ. Tag madkurven med, der
er åben i madpakkehuset. Bloksaven fra Vegger karetmagerværksted
er ny på savværket, den er fra ca. 1890. Se den i brug.
VILD MAD OVER BÅL – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 18. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk og varm påklædning samt solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
I centrets bålhytte tilberedes vild mad over bål. Prøv at tage brystet
af en fasan og stege dem over ilden. Der skal også skælles friske
grøntsager og rodfrugter til en lækker vildmosegryde. Til frokost
kan man købe pølser og brød, der tilberedes over bålet. Kl. 13 og
14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´ med på tur
med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
FRA RÅSTOFGRAV TIL GRØN OASE
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Dato:
Onsdag 21. oktober kl. 10-12
Mødested: Ved Hovedindgangen til Østre Anlæg fra Fyensgade,
9000 Aalborg
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde Aalborg
Seniorsport og Ældre Sagen Aalborg
OBS:
Turen foregår i et roligt tempo og har kort distance.
Vi besøger Østre Anlæg i Ø-gadekvarteret og ser, hvordan bydelens
grønne hjerte har udviklet sig de seneste år. Undervejs omtales stedets spændende kulturhistorie med lergravning og teglværksindustri,
der stadig – som spor fra en svunden tid – kan genfindes i områdets
vejnavne. Deltagerne kan opleve anlæggets smukke pergola, se
nærmere på rosenhaven. I ældrevenligt tempo, spadseres til Østre
Anlægs stenbed, der med en nylig renovering og omlægning – igen er
blevet både spændende og seværdig. I anlægget vokser der ligeledes
flere sjældne træer og buske fra hele Verden, der alle rummer en
spændende botanisk historie.
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SORT SOL AF KRAGEFUGLE VED EGHOLM
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Dato:
Lørdag 24. oktober kl. 17-19
Mødested: Ved Egholmfærgen på Aalborgsiden
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch i samarbejde med Anton
Thøger Larsen fra Dansk Ornitologisk Forening og
Henrik Mørch fra Foreningen Egholms Venner
OBS:
Bemærk tidspunktet og husk varm vindtæt påklædning, kikkert og kamera.
Netop nu kan du opleve et af naturens helt specielle scenerier, når
de store flokke af kragefugle som består af råger, krager og alliker,
samles til fælles overnatning på Limfjordsøen Egholm. For fuglene
giver det tryghed at være samlet i en flok og desuden er det noget
sværere for rovfugle at fange en fugl fra flokken når disse, opskræmte
og larmende basker i alle retninger. Kragefuglene følges dagen
igennem på fourageringstogter i mindre grupper, men hen under
aften finder flere og flere af de små grupper sammen til store flokke
og flyver til fælles overnatning. Der venter på denne skumringstur
deltagerne en særdeles spektakulær naturoplevelse.
BJERGSKOV, KULBRÆNDING OG SKØRPINGLUND
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Søndag 8. november kl. 9.30
P-pladsen ved søen på Rebild Kirkevej 1,3 km fra Rebild
Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
25 kr./person. Børn gratis. Husk madpakke til eget
forbrug.
Vi skal på en smuk og afvekslende tur, hvor vi især skal høre om
kulbrænding og kulbrændere. Først går vi gennem Skeldalen og
videre ad Bjergvejen til skovens smukkeste stendysse. Området er
overordentligt rigt på oldtidsminder. Snart møder vi Frode Jensen,
skovens eneste ”rigtige” kulbrænder, der vil fortælle om sin metier.
Herfra går turen gennem bøgeskoven i Skørpinglund med de store
bronzealderhøje og ”Ønskestenen”. Ad Ørnebakkevej går vi tilbage
til parkeringspladsen.
SKIRUTEN I ROLD SKOV GØRES KLAR
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Dato:
Søndag 8. november kl. 10-14
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild og
Skørping lige øst for Rebild
Turleder: Rold Skov Skilaug og Naturstyrelsen
Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede til en præsentation af
skiruten i Rold Skov. Vi gennemgår ruten og gør den klar til snesæsonen med let oprydning, opsætning af skilte og markeringspinde.
Efter et par timer samles vi på Røverknolden (skovlegeplads og
bålplads) for at spise vores medbragte madpakker, alternativt kan
der bestilles sandwich til afhentning eller efterfølgende kaffe og
kage m.m. Se mere på www.rebildporten.dk/bookoplevelser (frist
forplejning 3. november). Rold Skov Skiklub vil demonstrere løb på
rulleski og give en instruktion af skigang ude på ruten. Skilauget
er vært ved bålpandekager og lidt varmt at drikke. Se skiruten på
www.roldskovskilaug.dk

|66|

<< Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort

NOVEMBER 2015

PRIMIMAD, RÅVILDT OG CERTIFICERET SKOVBRUG
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Dato:
Søndag 8. november kl. 13-16
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 9, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og skytte Klaus Godiksen
OBS:
Friske smagsprøver af råvildt tilberedt over bål.
Alle skove i Aalborg Kommune er certificeret efter FSC og PEFC
standarder. Hele eftermiddagen kan du få svar på dine spørgsmål
om disse standarder og høre spændende nyt om fremtidens skovbrug
i Aalborg Kommune. Certificeringen betyder bl.a. at bidskader fra
råvildt skal begrænses, når kommunen planter nye træer til skov.
Få også den nyeste viden om råvildtets biologi, kombineret med
smagsprøver på råvildt fra seneste reguleringsjagt, tilberedt over
bål. Desuden udleveres der skriftligt materiale om certificeringen
til alle interesserede.
INDSAMLINGSTUR I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Onsdag 18. november kl. 10
Mødested: P-plads ved Koldkær Skov på Strandvejen
– mellem Hals og Hou
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Ældresagen Aalborg og SeniorSport Aalborg
OBS:
Husk en indsamlingskurv og fornuftig påklædning og
fodtøj.
Tag med på en guidet indsamlingstur i Koldkær Skov og langs Kattegatkysten. Vi følger den markerede røde turrute gennem skoven til
Kattegat og stranden. På stranden kan der indsamles forskellige flotte
skaller og tørrede opskyllede tangplanter, der faktisk er spændende
at anvende i en alternativ juledekoration. I skoven kan der undervejs
indsamles den fineste rensdyrlav, mosser og kogler til de mere
klassiske dekorationer.
GAMMEL JUL PÅ HESSEL

211

Dato:
Lørdag 21. og søndag 22. november kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
Vi fortæller historien om jul på en gammel gård omkring år 1900.
Man kan høre og læse om skik og brug i gamle dage, men der vil også
være nisser, juletræer, oplæsning, julemusik og en masse aktiviteter
for børn. Skiftende udstillinger om livet på en stor gård. Der bages
i køkkenet og brygges i bryggerset, og ud over smagsprøver vil
der strømme de herligste juledufte i gennem hele stuehuset. Der
er aktiviteter i stuehus, stalde, lade, smedje og forvalterhus med
forskellige former for husflid. Kom og oplev stemningen af jul og
atmosfæren i de gamle bygninger.
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KILDER OG VANDLØB I LINDENBORG ÅDAL
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JULETUR TIL TROLDESKOVEN

216

Dato:
Lørdag 28. november kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer
Turledere: Biolog Hans Heidemann Lassen, Naturstyrelsen
Aalborg og journalist Uffe Westerberg, Rold Skov
Natur- og Kulturcenter
OBS:
Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk solidt
og vandtæt fodtøj.
Som traditionen byder, når julemåneden står for døren, skal vi på
travetur langs Lindenborg Å og Gravlevdalens kilder. Undervejs ser
vi efter, om havørrederne er i gang med deres gydning. Vi skal også
se på naturgenopretning, der gavner åens fiskeliv. Vandstær og
andre vinterfugle holder os med selskab. Turen slutter med gratis
æbleskiver og noget varmt at drikke på Skillingbro Naturskole, der
ligger midt i den smukke ådal.

Dato:
Søndag 6. december kl. 9.30
Mødested: Statsskovens parkeringsplads
350 m syd for indkørslen til Rold Storkro
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff
Pris:
Julefrokost på Røverstuen for egen regning. Se
detaljer og pris på www.roldskovsvenner.dk
Et gammelt, gulnet dokument på skovridergården Mosskovgaard
fortæller om træskovmagerne tilbage i 1800-tallet, og der vil blive
talt en del om træsko på denne tur. Heldigvis ved vi en del om
træskomagerne og især om én af dem, der var en formidabel fortæller.
Hans søn blev berømt. Det var billedhugger Bundgaard. Turen går til
Troldeskoven, hvor Qvistorff sikkert vil fortælle muntre historier om
både træsko, skovridere, krybskytter og røvere. Det er ikke nogen lang
tur, men vi skal skynde os, for julefrokosten venter på Røverstuen.

ADVENTSDAG – EN JULESKOVTUR FOR HELE FAMILIEN

FLAGERMUS I URBANS KÆLDER OG MOTION I NATUREN
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Dato:
Søndag 29. november kl. 10-12
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, og Skovløber Claus
Guldbæk, Naturstyrelsen
OBS:
Medbring håndsakse og poser. Børnevenligt.
Julen nærmer sig – det er 1. søndag i advent. Der skal gøres klar
med adventskrans, juledekorationer og meget andet. Samlet går vi
en tur i skoven og samler kogler, mos, gran og andet som skoven
gemmer på til juledekorationen. Efter turen serverer vi en kop varm
kaffe, kakao eller gløgg.
JUL I SKOVEN – 1. ADVENT
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Dato:
Søndag 29. november kl. 14-16
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage ved Års
– drej ned ad markevej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
kommune
Så skal der indsamles til juledekorationer og naturjuleaktiviteter
og naturbasens juletræ skal pyntes med godter til skovens dyr.
Efterfølgende serveres gratis kakao og æbleskiver tilberedt over bål.
JULEVANDRING PÅ EGHOLM FOR HELE FAMILIEN
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Dato:
Søndag 29. november kl. 14-17
Mødested: Ved Restaurant Kronborg på Egholm
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Egholm
Samråd, Egholms Venner og Restaurant Kronborg
OBS:
Medbring kikkert og husk varm vindtæt påklædning.
Alle interesserede bydes velkommen til den traditionsrige julevandring på Egholm, der som altid, afholdes den første søndag i
advent. Deltagerne guides til Statsbroen ved Nørredyb. På turen
og undervejs er der store chancer for at opleve mange forskellige
trækfugle som sjældne lysbugede knortegæs, svaner, dykænder og ved
milde vejrforhold, store flokke af hjejler. Ved Statsbroen fortælles den
spændende kulturhistorie, der knytter sig til netop dette sted. Når
mørket sænker sig, tændes juletræet ved den hyggelige Restaurant
Kronborg, der byder indenfor med salg af julegløgg, kaffe, the og
lune æbleskiver.
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Dato:
Søndag 6. december kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet, Søndre Skovvej 30,
9000 Aalborg
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Medbring gerne lommelygte.
På gåturen i Mølleparken fortælles om stedets spændende plante- og
dyreliv. Parken rummer flere muligheder for at motionere på en
udfordrende måde, det hører du også om. Urbans Kælder gemmer
på et stykke spændende kulturhistorie og så naturligvis de sovende
flagermus. Naturvejlederne har indrettet et overvintringssted i
kælderen, hvor flagermusene kan sidde uforstyrrede og vente på
varmere tider. Vi går ind i mørket og ser på stedets beboere.
SOLHVERVSTUR TIL ROLD SKOVS KILDER OG SOLTEGN

218

Dato:
Lørdag 19. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej mellem Rebild og
Buderupholmvejen
Turledere: Heks Dannie Druehyld, fotograf Kjeld Thomsen og
journalist Uffe Westerberg
OBS:
Solidt fodtøj nødvendigt. Turen går til dels i ujævnt
og kuperet terræn og er på ca. 4,5 km. Børnevenlig.
Undervejs tager Dannie Druehyld sig specielt af
børnene.
Vi er næsten på årets korteste dag. Stå af juleræset og følg med på
Rold Skov Natur- og Kulturcenters traditionelle solhvervstur med
magiske fortællinger, spændende anekdoter om skoven i gamle dage
og masser af tusmørke-stemning. Vi skal smage på kildevand, mærke
skovens energi og høre om sagn, tro og overtro. Vi afslutter turen
med noget varmt at drikke og varme æbleskiver.
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SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV
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Dato:
Mandag 18. januar 2016 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård,
Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard,
Naturstyrelsen
OBS:
Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Tilmelding: Senest 13. januar på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Max. deltagerantal: 12 stk.
Pris:
50 kr./deltager.
Skovløberne tager dig og din motorsav med ind på værkstedet til
en instruktion i sikkerhed, filning og vedligeholdelse af din egen
motorsav. En professionel instruktion i hvordan du bedst forbereder
dig og din motorsav til årets høst af brænde til ovnen.
SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV
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Dato:
Mandag 25. januar 2016 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård,
Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard,
Naturstyrelsen
OBS:
Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Tilmelding: Senest 20. januar på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Max. deltagerantal: 12 stk.
Pris:
50 kr./deltager.
Skovløberne tager dig og din motorsav med ind på værkstedet til
en instruktion i sikkerhed, filning og vedligeholdelse af din egen
motorsav. En professionel instruktion i hvordan du bedst forbereder
dig og din motorsav til årets høst af brænde til ovnen.
FYR OG FLAMME I ROLD SKOV
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Dato:
Søndag 13. marts 2016 kl. 13-15
Mødested: Skovløberstedet Teglgårds Hedehus, Buderupholmvej 55
– indkørsel fra Buderupholmvej
Turleder: Terndrup Motorservice, Fyr og Flamme brændeovne,
Naturstyrelsen
Spar penge – fyr med brænde. Her fortælles om de forskellige træarters egnethed som brænde. En gennemgang af udstyr til oparbejdning
af brænde og arbejdsmetoder i forbindelse med brændeproduktion,
samt hvilke faldgruber man skal passe på, når man køber sit brænde.
Der demonstreres brændeproduktion med save/flækkemaskine og vi
viser hvorledes man fælder sit eget brænde i skoven med motorsav.
Firmaerne Terndrup Motorservice og Fyr og Flamme viser og fortæller
om sidste nyt indenfor motorsave og brændeovne.

SOMMERFERIEN 2015 – TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER

SOMMERFERIEN 2015 – TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER

SOMMERPROGRAM PÅ HESSEL

SOMMERPROGRAM PÅ STENALDERCENTER ERTEBØLLE

MUSEET HERREGÅRDEN HESSEL

STENALDERCENTER ERTEBØLLE

LEVENDEGØRELSE – MEST FOR BØRN

EN FORANDERLIG VERDEN

Dato:
Pris:

Dato:

Hesselvej 40 B, Hvalpsund
9640 Farsø
Tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01
www.herregaarden-hessel.dk

Onsdage i juli og første onsdag i august kl. 11-15
Entre 50 kr. Børn under 13 år gratis.
Billet købes i cafeen.
Vi vækker herregården til live med forskellige gamle håndværk og
praktiske sysler som alle kan være med til. Blandt andet smedning,
trædrejning, vævning, filtning, spinding, rebslagning, vask, lysestøbning, madlavning over bål og meget andet. OBS. Vi skifter med
aktiviteterne.
HISTORISK VANDRETUR
– FØLG MAGTENS FODSPOR FREM TIL HESSEL
Dato:

10. maj, 30. maj, 14. juni, 18. juli, 8. august,
6. september og 14. oktober kl. 13-14.15
Mødested: Cafeen på Hessel
Turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i cafeen.
OBS:
Ikke kørestoleegnet eller egnet for dårlig gående.
En vandretur både over Hessels jorde ned til vandet – men også om
stenalder, vikingetid og middelalder og hvordan de tider har påvirket
landet. Hvornår blev Hessel bygget, hvorfor, og hvordan gik det under
skiftende konger op til vor tid. Hør bl.a. om guldfundet og kilden
der gav vand til herregården.

Gl. Møllevej 8, Ertebølle
9640 Farsø
Tlf. 98 63 67 68
www.stenaldercenter.dk

Torsdag 25. juni
og fredagene 3., 10., 17., 24. og 31. juli
Mødested: Stenaldercenter Ertebølle
OBS:
Praktisk påklædning
Landskabet fortæller en dramatiske klimahistorie, der kan opleves
lige udenfor Stenaldercentret. Turen starter ved Ertebølle Hoved,
hvor de 55 millioner år gamle vulkanske askelag er synlige i den
20 meter høje kystklint, som fjorden har spist sig vej ind i siden
stenalderen. Derefter fortsætter vi langs fjorden, og slutter af ved
den berømte køkkenmødding. Undervejs vil der være mulighed for
at finde fossiler og flintredskaber.
MED ERTEBØLLERNE PÅ FISKETUR
Dato:
30. juni, 7., 14., 21. og 28. juli – alle dage kl. 11
OBS:
Gummistøvler og praktisk påklædning
I Ertebøllefolkets tid var fjorden den vigtigste fødekilde, her fiskede
man alt fra små fisk til store hvaler og samlede østers og andet godt.
Vi gør Ertebøllefolket kunsten efter, og forsøger at fange fisk med
stenalderfolkets fiskeredskaber. Arrangementet er børnevenligt.

LIMFJORDSFORTÆLLINGER
Dato:

Hver torsdag kl. 14 i ugerne 27-33
+ torsdag 15. oktober i uge 42
Mødested: Cafeen på Hessel
Turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
Pris:
Entre 50 kr. Børn under 13 år gratis.
Billet købes i cafeen.
OBS:
Ikke kørestolsegnet.
Det oprindelige Hessel blev bygget før 1391, men brændte i 1702,
hvor de fleste af de nuværende bygninger stammer fra. Hessel er ikke
et moderne museum – mere en tidslomme fra sidst i 1800-tallet til
først i 1900-tallet – man dykker ned i. Rundvisningen foregår i de
gamle bygninger, hvor der især bliver fortalt om den sidste slægt
der beboede Hessel – familien Elle. I det gamle køkken kan man
smage en gammeldags fedtemad. Nyd også den fantastiske udsigt
over Limfjorden og gå evt. ad de afmærkede ruter.
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SOMMERPROGRAM PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

BESØG ØRNENS RIGE OG KØR MED TØRVETOGET I LILLE VILDMOSE

LILLE VILDMOSECENTRET
Birkesøvej 16
9280 Storvorde
Tlf. 99 31 75 50
www.lillevildmose.dk

Lille Vildmose et eldorado for naturelskere og historisk interesserede.
Her er gode muligheder for at opleve krondyr, kongeørn og vildsvin
samt et spændende og varieret fugle- og planteliv. På guidede ture
i Lille Vildmose opleves også mosens unikke kulturhistorie med
afvanding, tørvegravning og sphagnumproduktion.
Lille Vildmosecentret er et spændende natur- og kulturhistorisk
oplevelsescenter indeholdende interaktiv udstilling, naturværksted
med levende dyr, ørnesimulator, biograf og en hyggelig café. Omkring
centret findes en naturlegeplads inkl. grillhytte, vandresti omkring
vildsvinefolden og en overdækket bålplads. I forbindelse med centret
ligger en bålhytte med grill samt et parkanlæg.
LILLE VILDMOSECENTRETS ÅBNINGSTIDER I 2015:
28. marts-31. maj

kl. 10-16

Juni, juli og august kl. 10-17
1. sept.-18. okt.

kl. 10-16

DET GÅR HELT I FISK – STRANDAKTIVITET I Ø. HURUP

>>

Dato:
Hver mandag i uge 27-33 kl. 10.30-12
Mødested: Badestranden nord for Øster Hurup Havn – kig efter
centrets lysegrønne beachflag, der står på stranden
OBS:
Sommertøj og bare tæer.
Pris:
Gratis deltagelse. Kl. 13 kørsel med Tørvetoget ved
Lille Vildmosecentret. Kørsel med Tørvetoget koster
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.
Vær med til at fange krabber og rejer med net på det lave vand. De
indfangede dyr studeres i et lille bassin på stranden. En lokal fisker
fremviser frisk fangede fisk og der laves smagsprøver.
Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag
med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
LEG MED TROLDEN LILLE VILDMA
OG KØR MED TØRVETOGET I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Hver tirsdag i uge 27-33 kl. 10.30-12 og 13-15
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Kom og leg med trolden Lille Vildma. Vi laver børnevenlige aktiviteter
i naturværkstedet og i parken ved centret. Kom tæt på dyrene i naturværkstedet og følg i dyrenes fodspor på den store naturlegeplads.
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost.
Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag
med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
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Dato:
Hver onsdag i uge 27-33 kl. 10.30-12.30 & 13-15
Mødested: Lille Vildmosecentret
OBS:
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter er en
god idé.
Pris:
Den guidede tur er inkluderet i entréprisen. Kørsel
med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Følg med guiden i egen bil rundt i mosen. På Portlandmosen fortæller
guiden om højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv. I
Brandtårnet på Hegnsvej opleves de store vandstandshævninger, og
forhåbentlig ser vi kongeørnen svæve over sine jagtmarker.
Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag
med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
SVING OG SVUP I SØEN OG KØR MED TØRVETOGET I LILLE VILDMOSE
Dato:
Hver torsdag i uge 27-33 kl. 10.30-12 og 13-15
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
OBS:
Praktisk påklædning og solidt fodtøj (evt. gummistøvler).
Pris:
Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Kom med under vandoverfladen. Sving nettet på jagt efter vandinsekter, fisk og frøer, når vi undersøger livet i søen ved centret. Dyrene
studeres med lup og kommes i små akvarier. I bålhytten er bålet
tændt, og du kan købe pølser til din frokost.
Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Tag
med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
VILD MED VILDMOSEN OG KØR MED TØRVETOGET I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Hver søndag i uge 27-33 kl. 10.30-12 og 13-15
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 20 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
I bålhytten laver vi snobrød eller pandekager. Centrets naturformidler
kender mosens trolde og deres livretter, så kom og hør om troldene
og deres liv i mosen. Mens bålet brænder bliver der også tid til at se
fodring af vildsvinene. Til frokost kan man købe pølser og brød, der
tilberedes over bålet. Medbring også gerne egen frokost.
Kl. 13 og 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Se
mere på: www.lillevildmose.dk
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BRUG MOBILEN I NATUREN
I mange naturområder kan du få mere at vide om stederne med
din mobiltelefon. Enten ved at scanne en 2D-kode, som viser til en
hjemmeside, eller ved at bruge en app.
I Himmerland kan du bruge mobilen disse steder:
LILLE VILDMOSE

<< Klik for at se oversigtskort
RebildPorten
Hent appen med ture i Rold Skov og Rebild Bakker i App Store eller
GooglePlay.
VESTHIMMERLAND
Naturekspeditionen har seks 2D-koder i Jenle Plantage, der leder
til masser af viden om skov, dyr og planter.
Se mere på www.naturekspeditionen.dk/mobil-natur.aspx

Følg Vildmosen via Facebook
eller Twitter

AALBORG KOMMUNE
Hent kommunens app, Det Grønne Guld,
der har masser af inspiration til at få mere
ud af naturen.

MARIAGER FJORD
Brug Mariagerfjordguiden på mobilen.
Rundt om fjorden er der 40 2D-koder,
hvor du kan hente historier, kort,
billeder og turforslag.

CYKEL- OG VANDRERUTER PÅ MOBILEN
I app’en Scandinavian Trails kan du finde de fleste cykel- og
vandreruter i Himmerland.

ROLD SKOV
Røverknolden,
naturlegeplads og musikalsk uderum

Download fra Google

Download fra appstore

HÆRVEJEN

Mountainbikeruterne

Hent Hærvejens app i App Store eller GooglePlay.
NATURGUIDEN HIMMERLAND
Naturguidens hjemmeside findes selvfølgelig
også i en mobilvenlig udgave.
Trailcentret ved Skørping

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Mobilhjemmeside med alle aktiviteter,
historier, billeder, kort og turforslag.
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NATURVEJLEDERE SAMT NATUR- OG KULTURFORMIDLERE

MUSEER OG NATURCENTRE

Naturstyrelsen, Himmerland
Naturvejleder Lars Wachmann
www.naturstyrelsen.dk/lokalt/
Himmerland
Lille Vildmosecentret
Naturvejleder Jakob Konnerup
www.lillevildmose.dk
Mariagerfjord Naturskole
Naturvejleder Karsten Rybjerg
Larsen
karla@mariagerfjord.dk
Naturcenter Himmerland
Naturkonsulent Ellen Marie Larsen
www.naturland.dk
Naturekspeditionen
Naturvejleder Karin Winther
www.naturekspeditionen.dk
Rebild Naturskoler
Naturvejleder Søren Risborg
www.rebildnaturskoler.dk
Nordjyllands Historiske Museum
Naturvejleder Gert Rubæk
Naturvejleder Tommy Jensen
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
Aalborg Kommune
Naturvejleder Esben Buch
esb-teknik@aalborg.dk
Naturvejleder Ole Henrichsen
olh-teknik@aalborg.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
Naturvejleder Thomas Juel Johansen
www.limfjordsmuseet.dk
Bjerg og Søbye, Thingbæk
www.bjergogsoeby.dk

Nordjyllands Historiske Museum
· Aalborg Historiske Museum
· Lindholm Høje Museet
· Sydhimmerlands Museum
· Cirkusmuseet i Rold
· Vikingecenter Fyrkat
· Boldrup Museum
· Hobro Museum
· Lystfartøjsmuseet, Hobro
· Hadsund Egns Museum
· Mariager Museum
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
Halkær Mølle Naturcenter
www.aalborgkommune.dk/
halkaermoelle
Herregården Hessel
www.herregaarden-hessel.dk
Katbakken, Ø. Hornum
www.katbakken.dk
Lille Vildmosecentret
www.lillevildmose.dk

Fjordens Naturskole, Mariager
Naturvejleder Reiner Merke
www.fjordens-naturskole.dk
Forfatter Helge Qvistorff
www.qvistorff.dk
Fotograf Kjeld Thomsen,
Teglgaards Mølle
www.kjeldthomsen.dk
Journalist og forfatter Henrik
Bugge Mortensen, Skørping
hbm@bugge-olsen.dk
Naturgeograf Peter A. Larsen
www.naturturist.dk
Journalist Uffe Westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
projektleder@roldskov.info
Jørgen Pedersen, Rold Storkro
post@jp-rold.dk
Naturguide Niels Fabæk,
Skørping
nielsfabaek@gmail.com
Naturvejleder Karsten Hansen
www.naturkarsten.dk
Rold Skov Adventure
www.roldskovadventure.dk
Spillemands- Jagt og Skovbrugsmuseet
Niels Jørn Østergaard, Arnt
Johansen m.fl.
mail@spillemandsmuseet.dk

NATURGUIDNING TIL HEST
Meldgaard Heste, Grønnerup
www.meldgaardheste.dk
www.gratitude.dk

Jytte Sigfredsen, Arden
www.jyttesigfredsen.dk

TURISTBUREAUER MM.
Visit Mariagerfjord
Mariager, Øster Hurup, Hobro
www.visitmariagerfjord.dk
Aalborg Turistbureau
·InfoCenter Hals
·InfoCenter Lille Vildmose
·InfoCenter Nibe
www.visitaalborg.com
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RebildPorten
www.rebildporten.dk
VisitVesthimmerland
Farsø, Løgstør, Aalestrup, Aars
www.visitvesthimmerland.dk
VisitNordjylland
www.visitnordjylland.dk

WWW.NATURGUIDENHIMMERLAND.DK

Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk
Museerne i Rold Skov
· Blokhusmuseet
· Buderup Ødekirke,
· Jagt-, Skovbrugsog Spillemandsmuseet,
· Thingbæk Kalkminer
www.roldskovmuseerne.dk
Lars Kjærs Hus
www.rold.dk
Vesthimmerlands Museum Aars
www.vesthimmerlandsmuseum.dk
Remisen i Dokkedal
www.remisen-dokkedal.dk
Saltcentret i Mariager
www.saltcenter.com
Gasmuseet i Hobro
www.gasmuseet.dk
Stenaldercenter Ertebølle
www.stenaldercenter.dk

FÅ MERE AT VIDE
Ud i naturen
Naturstyrelsens hjemmeside med kalender over naturture,
faciliteter i naturområder m.m.
www.udinaturen.dk
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Information om Rold Skov, turforslag, aktivitetskalender,
overnatning m.m.
www.roldskov.info
Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter
Alt om natur- og kulturoplevelser ved fjorden.
www.mariagerfjordguiden.dk
Naturguiden Himmerland
Information om himmerlandske naturområder, naturture, foldere,
overnatning m.m.
www.naturguidenhimmerland.dk
Naturstyrelsen, Himmerland
Information om aktivitetsmuligheder,
lejrpladser mm. i Rold Skov og andre skove samt på Livø.
www.naturstyrelsen.dk/lokalt/himmerland
Aalborg Kommune
Samtlige naturture i kommunen, ture på egen hånd, spor med ord m.m.
www.aalborgkommune.dk/spormedord
Naturturist
Forslag til ture i Himmerland.
www.naturturist.dk
Ridespor i Himmerland
Ruter, turforslag og foldere.
www.ridesporhimmerland.dk

WWW.NATURGUIDENHIMMERLAND.DK
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FÆRDSELSREGLER I NATUREN
Når du færdes i naturen, skal du vise hensyn – både til naturen,
til andre besøgende og til lodsejerne.

SE ALLE ADGANGSREGLER PÅ WWW.UDINATUREN.DK

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Naturstyrelsen Himmerland

Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg Kommune

Redaktion: Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter · Fotos: Uffe Westerberg og Naturstyrelsen
Layout: Lise Glindvad, www.glindvad.dk · Tryk: Strandbygaard Grafisk

Specielt om private arealer
Private skove er åbne fra kl. 06 til solnedgang.
Du må gå på skovveje og befæstede stier og cykle på skovvejene.
Ophold nærmere end 150 meter fra bygninger er ikke tilladt.
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land.
Du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede.
Ophold nærmere end 150 meter fra beboelse er ikke tilladt.
Du må plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug fra steder,
hvor du lovligt må færdes. Det gælder naturligvis ikke fredede
arter.

