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NATURGUIDEN JUBILERER
Du holder den 10. udgave af Naturguiden i hånden. Siden 2007 har
vi hvert år kunnet tilbyde flere end 200 ture og arrangementer – alle
sammen med gode oplevelser i Himmerlands natur.
Heldigvis er interessen for at komme på en guidet tur voksende. Jo
flere, der kender til naturen, jo bedre kan vi passe på den. Og det er
godt for os selv. Naturen er en god forebyggelse eller kur mod stress
og depression for både børn og voksne.
Som sædvanlig er de fleste ture 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 derfor
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 museer, 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
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LIV I VINTERSKOVEN

A1

Dato:
Mødested:
Turleder:
Arr:

Lørdag 16. januar kl. 10-12
P-plads for enden af Skovvej, Hobro Skov, 9500 Hobro
Hortonom Lone Kjær og biolog Kaj Nissen
Turen afholdes af Danmarks Naturfredningsforening,
Mariagerfjord
OBS:
Sørg for varmt fodtøj og påklædning efter vejret.
Gå med en tur i vinterskoven og se efter tegn på liv. Vi kigger efter
vintergæster i trækronerne, spor efter små og store dyr, småkræ under
skovbundens blade (og sne?) og om der er tegn på liv i planterne.
RÅGEREGULERING OG FUGLESTRESSKAMPAGNE
MED HARRIS HØGE

A2

Dato:
Søndag 31. januar kl. 14-16
Mødested: Rosenparken i Aalestrup
Arr:
Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands
Kommune, www.naturekspeditionen.dk
Råger har de sidste år kaster deres kærlighed på Rosenparken, til
stor gene for både naboer og besøgende. Vesthimmerlands Kommune udfører regulering af råger med bl.a. nedskydning af unger
og som noget helt nyt forsøger vi med en stress-kampagne, hvor
Harrishøgene Sif og Storm flyver i parken før ynglesæsonen for at
skræmme rågerne, så de vælger andre ynglesteder. Denne søndag
er det muligt at se høgene i funktion samt høre om rågeregulering
ved Preben Schøpzinsky fra Lehmann Falconry og jæger Ulrik Holm.
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FOTOGRAFÉR NATUREN

1

Dato:
Torsdag 4. februar kl. 19-21
Mødested: Løgstør Bibliotek, Fredensgade 7, 9670 Løgstør
Turleder: Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland
Kom og få inspiration til, hvordan du kan tage flotte naturbilleder.
Flemming Fragtrup, som er ivrig naturfotograf, viser sine billeder og
kommer med gode historier fra oplevelser i naturen.
FLAGERMUS I URBANS KÆLDER OG MOTION I NATUREN

2

Dato:
Onsdag 10. februar kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejleder Esben Buch, Ældresagen Aalborg
og Aalborg SeniorSport
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.
NAT-NATUR NØRDTUR

3

Dato:
Fredag 19. februar kl. 19-21
Mødested: Naturbasen i Jenle plantage ved Aars
– drej ned ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
Kommune
I nattens mulm og mørke inviteres du på natskovtur i Jenle Plantage.
Tag en kraftig lommelygte med og følg reflekserne rundt på en
spændende rute i skoven, der til sidst vil føre dig frem til f.eks,
grævlingegrotten eller sletten. Er du heldig, møder du måske nattens
dyr, hvis øjne vil lyse op når lygtens lys rammer dem.
LAV FUGLEFODER I VESTER ASLUND PLANTAGE

4

Dato:
Tirsdag 23. februar kl. 13-15
Mødested: Vester Aslund Hytten midt i Vester Aslund Plantage
Nord for V. Hassing
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Vinteren er en hård tid for fuglene. Det er vigtigt, at vi husker
at fodre dem i hele den kolde periode. Arrangementet begynder
med fremstilling af fuglefoder. Vi smelter noget fedtstof, tilsætter
forskellige frø, og resultatet bliver et velsmagende og nærende
vinterfoder til fuglene. Herefter vandrer vi en tur i den vintersmukke
natur. Undervejs fortælles om stedets historie og naturligvis om
fuglene. En dag, hvor du kan være med til at gøre en forskel for
fuglene og få en masse frisk luft og nyttig viden.
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BØRNETUR TIL URBANS KÆLDER

5

Dato:
Onsdag 24. februar kl. 18-20
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Medbring gerne lommelygte.
En kort vandretur, hvor der fortælles i børnehøjde. På gåturen i
Mølleparken fortælles om stedets spændende plante- og dyreliv.
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.
DYRESPOR PÅ EGHOLM

6

Dato:
Torsdag 25. februar kl. 13.15
Mødested: Restaurant Kronborg på Egholm
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
For børn over 7 år.
Lige midt i Aalborg ligger Egholm som et stort naturområde. Her
findes al den natur, som hjertet kan begære – strand, eng, 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.
BESKÆREKURSUS I KERNEFRUGT (ÆBLER OG PÆRER)

7

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 27. februar 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 beskæring af nye såvel som gamle
frugttræer med henblik på den bedste frugtkvalitet, vækstbalance
og udbytte. Vi ser på blomster- og bladknopper, drøfter gødningsstrategi, rod-beskæring mv.
ØRNENS DAG I LILLE VILDMOSE

8

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 28. februar kl. 10-14
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Dansk Ornitologisk Forening og Lille Vildmosecentret
Varm påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en god
idé. Lille Vildmosecentrets reception og biograf er
åben. Der kan købes kaffe og et enkelt rundstykke på
Lille Vildmosecentret.
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. 10.00-14.00 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.
<< Klik for at se oversigtskort
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REBILDS KLIMAUGER – ER DER LIV DERUDE?
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NATURPLEJEDAG I LILLE VILDMOSE

MARTS 2016
15

Dato:
Mandag 7. marts kl. 19-21
Mødested: Arealet bag Boldrup Museum
Arr:
Naturvejleder Søren Risborg, Rebild Naturskoler
OBS:
Varmt tøj, lommelygte.
Det, de fleste astronauter har til fælles, er, at de bliver miljøbeviste,
når de kommer retur fra rummet. Vi kan ikke alle rejse ud i rummet,
men vi kan kikke ud i rummet fra jorden og opleve, hvor lille og
skrøbelig jorden er i det store intet. Kom med ud til et kik på
planeter, stjerner og fjerne galakser set gennem Naturskolens store
stjernekikkerter og hør historier om nattehimlens stjernebilleder.
Måske vækker det til eftertanke på klimaområdet.

Dato:
Lørdag 12. 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.
Vi skal fuldføre vores påbegyndte plejeopgave 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 ender af hegnsvej, så de der kommer senere kan
finde vej. Vi afslutter arbejdsdagen i Høstemarktårnet på Hegnsvej.

REBILDS KLIMAUGER – ER DER LIV DERUDE?

REBILDS KLIMAUGER – ER DER LIV DERUDE?

10

Dato:
Tirsdag 8. marts kl. 19-21
Mødested: Bælum Mølle
Samme arrangement som tur 9 den 7. marts.
REBILDS KLIMAUGER – ER DER LIV DERUDE?

11

Dato:
Onsdag 9. marts kl. 19-21
Mødested: Katbakken i Øster Hornum
Samme arrangement som tur 9 den 7. marts.
BLOMSTRENDE FORÅR PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD

12

Dato:
Torsdag 10. marts kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Østre Kirkegård,
Filstedvej 75, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
En ganske kort tur i et roligt tempo og dermed
velegnet for dårligt gående.
Tag med på en spændende botanisk og kulturhistorisk rundvisning
med fokus på Østre Kirkegårds mange smukke krokus, der netop
nu står i fuldt flor i flotte hvide, lilla og blå farver, ligesom der
fortælles lokalhistoriske anekdoter når vi undervejs gør holdt ved
et par af de mere specielle gravpladser. Fuglelivet er rigt i dette
område, og vi lytter og ser nærmere på forårets sangfugle. Ved
de nye staudekvarterer oplever og artsbestemmer vi de tidligst
”spirende” stauder.
REBILDS KLIMAUGER – ER DER LIV DERUDE?

13

Dato:
Torsdag 10. marts kl. 19-21
Mødested: Bålhuset ved Juelstrup Sø
Samme arrangement som tur 9 den 7. marts.
REBILDS KLIMAUGER – ER DER LIV DERUDE?
Dato:
Fredag 11. marts kl. 19-21
Mødested: Græsplænerne bag Suldrup Skole
Samme arrangement som tur 9 den 7. marts.

14

16

Dato:
Lørdag 12. marts kl. 19-21
Mødested: Naturskolen i Rold Skov, Møldrupvej 22
– parker på Skovhavens P-plads
Samme arrangement som tur 9 den 7. marts.
SAGN OG MYTER OM NØRLUND OG TORSTEDLUND
Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

17

Søndag 13. marts kl. 9.30-13.30
P-pladsen ved Nørlund Slot, Roldvej 144, Ladelund
Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
Vi mødes ved det smukke, gamle Nørlund Slot, der rummer så megen
sagnhistorie, og hvor dronning Margrethe, Christian IV, Ellen Marsvin
og Kirsten Munk er en del af historien. Turen går til dalen kaldet
”Vintønden”, hvor sagnene fortæller om drabelige stridigheder mellem
godserne Nørlund og Torstedlund. Herfra går vi gennem den herlige
Torstedlund Skov til ”Flyverstenen”, der også har en drabelig historie
at fortælle. På vejen tilbage skal vi høre om grantræets sagnhistorie,
og snart efter passerer vi Nørlund Savværk. Her lå tidligere glasværket
Conradsminde, og så går turen tilbage til parkeringspladsen ved
Nørlund Slot.

MARTS-PÅSKEFERIE 2016

<< Klik for at se oversigtskort

VANDSKI-SØEN OG VADUM BANESTI

18

Dato:
Søndag 13. marts kl. 10-12
Mødested: Aalborg Vandskiklub, Søndergårdsvej, Voerbjerg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Vandretur på ca. 2½ km i fladt terræn.
En frisk formiddags-vandretur, hvor vi ser nærmere på det spændende
plante- og dyreliv ved Vandski-søen. Med Lindholm Å om bagbord
går vi ad Vadum Banesti og undervejs fortælles om områdets natur
og kulturhistorie. Vadum Banesti er en del af Rødhusruten – regional
cykelrute 52 fra Nørresundby til Rødhus Klit. Banestien er en herlig,
uforstyrret rekreativ mulighed for at komme ud i det flade landskab.
TØRVETRILLER-TUR TIL ST. ØKSSØ MOSE

19

Dato:
Søndag 13. marts kl. 13.30-ca. 16.30
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turleder: Skovrider Bendt Egede Andersen og projektleder
på Lille Vildmose LIFE-projektet Peter Hahn
Arr:
Klima Rebild
OBS:
Gummistøvler eller gode vandrestøvler nødvendige.
Alle ved efterhånden at CO2-udledning sker, når urgamle fossile
brændstoffer som olie og kul afbrændes. En mindre kendt reserve
af fossiler er af yngre dato – nemlig vores moser med deres indhold
af tørv. Så længe mosen dannes, og tørven er under vand, lagrer
den CO2, men når den afvandes og bortgraves til plantesække med
Sphagnum eller til opdyrkning, frigiver tørven CO2 til atmosfæren.
Frigivelse af CO2 fra afvandede tørveholdige arealer i landbrugsdrift
er på globalt plan en af de meget store bidragydere til udledning
af CO2. Der er derfor i de seneste år kommet fokus på, hvordan den
udvikling kan vendes. Hvordan kan afvandede moser vækkes til live
igen? Kan de mon bringes til igen at lagre CO2? Vi ser på erfaringerne
i Store Økssø mose, og hører om arbejdet i Lille Vildmose og andre
moseprojekter, som netop i disse år har høj prioritet.
SÆSONÅBNING PÅ LILLE VILDMOSECENTRET
– BESØG ELGTYREN

20

Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Lørdag 19. marts kl. 10-16
Lille Vildmosecenteret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk tøj og solidt fodtøj.
Køb entré og få automatisk årskort. Kørsel med
tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.
Lille Vildmosecentret åbner dørene for en ny og spændende sæson,
hvor der vil være fokus på mosens store græssere – elge og krondyr.
Besøg centrets udstilling, hvor der vil være mulighed for at opleve
bl.a. en ny udstoppet elgtyr i fuld størrelse. Vildsvinene bliver fodret
ved centret kl. 11.15 og kl. 14.15. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret.
VANDETS DAG I AARS

21

Dato:
Lørdag 19. marts kl. 13
Mødested: Aars Vand, Industrivej 44, 9600 Aars
Turleder: Aars Vand og Danmarks Naturfredningsforening
Du kan få information om betydningen af at beskytte grundvandet
samt, hvordan du som borger kan bidrage. Også information om
>>
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projektet ”Giftfri haver”. I løbet af eftermiddagen er der mulighed
for at få en rundvisning på Aars Vands administration og Lager, på
Vandværket på Nygaardsvej, og i Aars Skov, hvor vandværket indvinder
byens drikkevand. Der vil være lettere forplejning.
FORÅRSJÆVNDØGN HILSES VELKOMMEN TIL HEST

22

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 20. marts kl. 10-ca. 14
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Aflyses ligeledes v/islag. Husk varmt tøj. Turen er for
let øvede/øvede. Vi rider i varieret tempo.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
400 kr. incl. leje af hest. 250 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
De islandske heste sadles op, vi rider nordpå til de store plantager
Myrhøj/Uhrehøje. Ligegyldig årstiden, så er der altid flot i skoven,
og Myrhøj/Uhrehøje byder på et meget varieret terræn. Vel tilbage
fra rideturen nyder vi en skål varm suppe m. brød. Vi får varmen
både udvendig og indvendig.
Se: www.MeldgaardHeste.dk og www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
LILLE VILDMOSE VÅGNER
– VANDRETUR TIL ROVFUGLETÅRNET

23

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag 20. 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 25 kr. ved samtidig køb af entrébillet til
centret.
Spændende vandretur til Rovfugletårnet, hvor guiden fortæller
om naturgenopretning via vandstandshævninger. Få sidste nyt om
de nye elge og krondyr i området, 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 kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
NATUREN RUNDT OM HUSET

24

Dato:
Søndag 20. marts kl. 13-16
Mødested: Haven Sallingvej 70, Vindblæs
Arr:
Haveambassadør Hanne Tindal Madsen og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune
www.naturekspeditionen.dk
Terapihave – have-terapi – det kan du finde inspiration til i Hannes
have i Vindblæs. I haven findes en mangfoldighed i både planter og
dyr. Haven er giftfri med udendørs rum til afslapning, selvforsyning
af grønt og frugt, tæmmet natur, sandstrand, bålplads, hyggekroge,
skovhave med flere flerårige bærbuske og grøntsager, pindsvinbo
og insekthoteller. Tag hele familien med, byg et fuglehus, bag en
pandekage ved bålstedet, nyd de energigivende naturrum rundt om
huset og tag glad og inspireret hjem.

<< Klik for at se oversigtskort
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PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV – FAMILIEDAG I VILDMOSEN

25

Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Mandag 21. marts kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 25 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 kl.
14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV – FAMILIEDAG I VILDMOSEN

26

Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Tirsdag 22. marts kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Samme program som tur 25 den 21. marts.
KREATIVT NATURVÆRKSTED
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

27

Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Onsdag 23. marts kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. Kørsel
med tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Kom og vær med til at lave naturkunst og pynte naturværkstedet i
flotte forårsfarver. Du må også gerne tage din kunst med hjem til
køkkenet eller stuen, så den kan pynte op resten af påskeferien.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
BYG ET INSEKTHOTEL
– FAMILIEDAG PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

28

Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Torsdag 24. marts kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris.
Bygger man sit eget insekthotel koster det 25 kr. til
materialer. Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved
samtidig køb af entrébillet til centret.
Kom og lær om insekternes vigtighed i haven og vær med til at
bygge et insekthotel til Lille Vildmosecentret. Du kan også bygge et
lille insekthotel til din egen have, hvilket formentlig vil give flere
blomster i haven. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen
ved centret.
KONGEØRN OG KRYDDERSNAPS I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
|10|
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Påskedag søndag 27. marts kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé.
>>
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Pris:

Den guidede tur er indeholdt i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Følg med guiden i egne biler rundt i Lille Vildmose. På Portlandmosen
fortælles om højmosens specielle planteliv, hvor flere af urterne kan
bruges til kryddersnaps. I Brandvagtstårnet smager vi på lokal kryddersnaps og oplever måske de nye krondyr i området eller kongeørnen,
der svæver over sine jagtmarker. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på
smalsporsbanen ved centret.
PÅSKEVANDRING TIL TOFTE MOSE
– OPLEV DANMARKS NATURJUVEL

30

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

2. Påskedag mandag 28. marts 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 25 kr. ved
samtidig køb af entrébillet til centret.
Vandretur fra Tofte Sø via Nordsøstien til 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 kl. 14 kører
Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
NATUR-FOTO-FILM-FESTIVAL I LILLE VILDMOSE

31

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Lørdag 2. april 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 deltagelse. Vildmoseforeningen sponsorerer på
dagen fri entré.
Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark inviterer til 10 års
jubilæum for Natur-foto-film-festivalen i Lille Vildmose. I den
anledning vil der være en række ekstraordinære tiltag udover film i
centrets biograf og de mange udstillede billeder. På dagen afsløres
de præmierede billeder. De udstillede billeder vil kunne ses frem til
og med den 10. april 2016.
FRA RÅSTOFGRAV TIL GRØN OASE

32

Dato:
Onsdag 6. april kl. 10-12
Mødested: Ved Hovedindgangen til Østre Anlæg fra Fyensgade,
9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
Turen foregår i et roligt tempo og har en kort distance.
Vi besøger Østre Anlæg i Øgadekvarteret 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 og i ældrevenligt tempo spadsere til Østre
Anlægs stenbed, der med en nylig renovering og omlægning igen er
blevet både spændende og seværdigt. I anlægget vokser der ligeledes
flere sjældne træer og buske fra hele verden, der alle rummer en
spændende botanisk historie.
|11|
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JAGTSLOT, ENEBÆRSTYKKET OG KRONVILDT

33

Dato:
Søndag 10. april kl. 9.30-13.30
Mødested: På hovedvej 180 ved skovfogedstedet Gundershus
1100 m nord for rundkørslen i Rold
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
Pris:
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
I dag går turen til en spændende del af Rold Skov til Rold Vesterskov,
der ejes af Lindenborg Gods A/S. Skoven er meget kuperet, og snart
kommer vi til de smukke Brokbjerge, inden vi går videre til det fredede
”Enebærstykket”. Her skal vi høre sagnhistorier om enebærtræet, for
overskriften for årets ture er ”sagn, tro og overtro”. Så går vi langs
Teglsø, og vi kommer forbi stedet, hvor greven havde sit jagtslot.
Nu går det nedad til Lindenborg Å og Grødebæk, inden vi går tilbage
til bilerne. Der er store chancer for at se kronvildt på denne tur.
MUSESJOV OG ROTTERÆS I LILLE VILDMOSE – FAMILIEDAG

34

Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Søndag 10. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
En sjov og lærerig dag med fokus på mosens små pattedyr. Centrets
naturformidler vil fortælle om kendetegn og levevis på de små
gnavere. Vi skal også kæle for og røre ved mus og rotter. Måske bliver
der også tid til at tage snogen frem eller se på bier. Kl. 13 og kl. 14
kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
BEKÆMP DIN BJØRNEKLO
– HJÆLP NATUREN, DIG SELV OG DIN NABO

35

Dato:
Søndag 10. april kl. 13-15
Mødested: Infohuset i Østerådalen, benyt P-plads med indkørsel
fra Over Kæret, 9000 Aalborg
Turledere: Lene Larsen, Park & Natur, Aalborg Kommune samt
HedeDanmark
OBS:
Du skal medbringe spade, gummihandsker el. lignende
og jakke i vandskyende materiale.
Har du Bjørneklo hjemme? Kender du nogen, der har? Eller vil du gerne
give en hånd til naturen? Vi giver et mini-kursus i bekæmpelse af
Bjørneklo for dig, der gerne vil vide, hvad du kan gøre, og hvordan
du skal gribe det an. Kæmpe-Bjørneklo er en af mange invasive arter
i den danske natur og en af de planter, vi gør mest for at bekæmpe,
fordi den både breder sig i naturen og er til fare for os mennesker.
Små bestande af Kæmpe-Bjørneklo kan du bekæmpe effektivt og
relativt enkelt ved at sætte ind på rette tid og sted. Det kan du
lære på dagen. Samtidigt vil vi fortælle lidt om planten og vise
effekten af metoder, der er anvendt til bekæmpelse i området. Vi
glæder os til at se dig.

|12|
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AFFALDSINDSAMLING I AARS OG RANUM

36

Dato:
Søndag 17. april kl. 10-12
Mødested: Ved Landbocenteret, Markedsvej 6, 9600 Aars
og ved Busterminalen i Ranum, 9670 Løgstør
Turledere: Viktor Weiss og Karen Steffensen, Danmarks
Naturfredningsforening
OBS:
Fodtøj efter vejrliget.
I samarbejde med flere beboerforeninger samler vi affald langs
stier og veje. 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.
BJERGBANESTIEN MED SPÆNDENDE HØJDEPUNKTER

37

Dato:
Søndag 17. april kl. 10
Mødested: Godthåb – hvor Oldstien og Bjergbanestien krydser
Tostrupvej
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Sct. Georg Gilderne, Aalborg
OBS:
Turen er på ca. 10 km ad stier og veje i fladt terræn.
Den tidligere jernbane mellem Svenstrup og Nibe, ligger som en
udstrakt slange i det smukke landskab og er i dag en yndet sti for
gående og cyklende. Navnet Bjergbane fortæller om de bakker, som
toget skulle bestige i fordums dage. Dagens vandretur følger banen
til jættestuen, hvor den medbragte frokost indtages. Herfra går turen
ad små hyggelige landeveje tilbage til Godthåb.
BÆVERNE I VESTHIMMERLAND

38

Dato:
Søndag 17. april kl. 10-12
Mødested: Østerkrat 11, 9240 Nibe
Arr:
Vildkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen, Naturvejleder
Karin Winther Vesthimmerlands Kommune
Det er en sensation, at der for første gang i mere end 1000 år med
sikkerhed er konstateret bæver i Nordjylland. Det har vi vidst siden
2012, og denne søndag inviteres alle med på en naturvandring på
private arealer langs Sønderup å i Østerkrat, hvor bæveren er aktiv.
Turen indledes med kort informationsmøde, hvor man kan møde
lodsejern, samt høre om bævertælling i Vesthimmerland.
RIDETUR I ROLD SKOV FOR LIDT ØVEDE/ØVEDE RYTTERE

39

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 17. april kl. 10-13
Birkevej 15, 9510 Arden
Jytte Sigfredsen
Lange bukser, gerne støvler med hæl og evt. regntøj.
Maks 90 kg.
Tilmelding: Der er kun 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. Måske er bøgen sprunget ud. Efter
turen nyder vi et stykke brød og kaffe ved bålet.
Se www.jyttesigfredsen.dk
|13|
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CYKELTUR I LILLE VILDMOSE – LIFE+ PROJEKT

40

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 17. april kl. 10.30-13
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
Medbring egen cykel, praktisk påklædning og evt.
kikkert. Turen er ca. 15 km.
Pris:
Gratis, men leje af cykel på Lille Vildmosecentret
koster 25 kr. Kontakt centret på tlf. 99 31 75 50 forud
for turen.
Ta´ med på cykeltur gennem Lille Vildmose. Ved Birkesø fortæller
guiden om planerne for genetablering af søen. Der gøres også holdt
ved Portlandmosen og Brandvagttårnet, hvor guiden fortæller om
naturgenopretning. Turen tilbage til centret går via Hegnsvej, hvor
vi forhåbentlig ser kongeørnen eller måske områdets nye krondyr.
FORÅRSVANDRING PÅ SØNDRE KIRKEGÅRD

41

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag 20. april kl. 10-12
Ved kapellet på Søndre Kirkegård i Aalborg
Naturvejleder Esben Buch
En ganske kort tur i et roligt tempo og dermed
velegnet for dårligt gående.
Vi besøger Søndre Kirkegård med stærke præg fra besættelsestiden
og ser nærmere på gravpladserne for bl.a. tyske soldater og flygtninge. Vi runder skovkirkegården, hvor gravene kan markeres med en
granitplade i lysninger i en ældre fyrreskov. Vi besøger også 5. Maj
Parken anlagt til minde om de 141 personer fra Aalborg Kommune,
der døde som følge af Anden Verdenskrig. Fuglelivet er rigt på denne
skovprægede kirkegård, og undervejs lytter vi og ser nærmere på
forårets sangfugle, ligesom aktuelt blomstrende træer og buske fra
hele verden omtales.
BEDEDAGSVANDRING PÅ ”PILGRIMMENES DAG”

42

Dato:
Fredag 22. april kl. 10-ca. 16
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke
Turleder: Helga Moos Iversen, tlf. 98 52 24 41 / 28 12 78 18,
mail@mytos.net
OBS:
Praktisk fodtøj og påklædning og medbring madpakke
samt drikkelse til frokost undervejs.
Tilmelding: Gerne tilmelding til turleder af hensyn til traktement
efter turen.
Pris:
25 kr. Gratis for Birgittaforeningens medlemmer.
Som led i et samarbejde mellem Nordjysk Pilgrimsforening, Viborg
Pilgrimscentrum, Pilgrim Mors og Birgittaforeningen i Mariager
arrangeres denne vandring ud fra temaet ”At vandre sammen – ven
og fremmed” sammen med Frivilligcenter Mariagerfjord. På den ca.
10 km lange rute besøger vi Hohøj og vandrer gennem Alstrup Krat
tilbage mod Mariager, hvor pilgrimmenes nøgleord er udgangspunkt
for en dialog undervejs. Vi afrunder vandringen med et let måltid i
den gamle klosterbygning i Mariager.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN

43

Dato:
Fredag 22. april kl. 19-ca.20.30
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
OBS:
Aflyses v/under 3 deltagere.
		
>>
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Tilmelding: Senest 2 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
200 kr. pr. person incl. leje af hest.
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 lidt 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.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
VILSTED SØ 10 ÅR - NATUR-NØRDTUR FOR HELE FAMILIEN

44

Dato:
Søndag 24. april kl. 10-12
Mødested: P-pladsen på holmen ved den nye bro over Vilsted Sø
Arr:
Ornitolog Poul Hald-Mortensen, naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen og naturvejleder Karin
Winther, Vesthimmerlands Kommune
Vi fejrer jubilæet med naturtur. Tag familien med på Natur-nørd
tur ved Vilsted Sø og tjek foråret ud sammen med ornitolog og
naturvejledere. Foråret er i fuld gang. Det kan ses hos krible-dyrene på
land, smådyrene i vandet og fuglene i luften. I april er forårstrækket i
gang. Der er mange hundrede gæs på søen, især grågæs og kortnæbbet
gås. Viber er kommet i store flokke for at søge føde. Hvinænder,
pibeænder og troldænder raster i hundredevis.
PARKVANDRING I NØRRESUNDBY

45

Dato:
Onsdag 27. april kl. 10-12
Mødested: Ved fitnessredskaberne i Skanseparken
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Ældresagen i Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Turen er på 4 km, og den 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 enhed.
RIDETUR I ROLD SKOV FOR BEGYNDERE

46

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 30. april kl. 10-13
Birkevej 15, 9510 Arden
Jytte Sigfredsen
Lange bukser og gerne støvler med hæl samt evt.
regntøj. Maks 85 kg.
Tilmelding: Der er kun 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 sprunget ud. Selve rideturen tager
ca. 1 time. Bagefter nyder vi et stykke brød og kaffe ved bålet. Se
hjemmesiden www.jyttesigfredsen.dk
<< Klik for at se oversigtskort
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Dato:
Lørdag 30. april kl. 19-22
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Pris:
Gratis.
Indledning af sommerens sæson med bål, fortællinger fra Lounshalvøen, fællessang og kaffe. I 2016 med vægt på museet 50-års
jubilæum.
VÆVELAUGETS FERNISERING

48

Dato:
Lørdag 30. april (Valborgaften) ca. kl. 20
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Årets udstilling er ”De fire årstider” som bliver præsenteret i cafeen.
SKOVENS DAG I ARDEN

49

Dato:
Søndag 1. maj kl. 10-15
Mødested: Stabelpladsen ved Skovvej 68, 9610 Arden
Arr:
Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter,
Naturstyrelsen Himmerland
Skovens Dag vender tilbage til Rold Skov og denne gang til den
hyggelige Stabelplads og naturbasen ved Hvass Sø. Bålstederne er
tændt begge steder. Dagens program har fokus på aktiviteter for
børn og voksne. Bag snobrød, prøv pizza-ovnen, lær, hvordan du
farver garn med naturens egne farvestoffer. Der er snitteværksted,
orienteringsløb for børn, guidet tur på MTB for børn (og voksne) og
du kan få en tur med hestevogn.
Se hele programmet på www.roldskov.info
SKOVENS DAG PÅ LIVØ

50

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Søndag 1. maj kl. 10-16
Livø Avlsgaard
Naturstyrelsen Himmerland, Livø
Se færgetider på www.miniline.dk eller
tlf. 40 30 70 06.
Skovens Dag holdes i år på Livø, hvor træerne lige er sprunget ud,
og øen tager sig ud på smukkeste vis. Alle aktiviteter på dagen
handler om træ, skov og natur, og hvad de kan bruges til. Det gamle
savværk kører, der er figurskæring, naturture, bålmad og meget andet.
Følg med på vores hjemmeside www.livoeavlsgaard.dk for nærmere
program og info.
SKOVENS DAG I VESTHIMMERLAND

51

Dato:
Søndag 1. maj kl. 11-16
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage, Farsøvej 95, Farsø
Arr:
Uhrehøjegruppen og Naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands kommune, www.naturekspeditionen.dk
m.fl.
OBS:
Gratis adgang. Nogle af aktiviteterne 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 MTB-ruten,
rundture i hestevogn, geocaching-skattejagt m.v.
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Dato:
Tirsdag 3. maj kl. 10-12
Mødested: Ved Kapellet på Almen Kirkegård, Hasserisgade 9,
9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
Rundvisningen foregår i et roligt tempo med flere
stop undervejs.
For den fugle- og botanikinteresserede er Almen Kirkegård i Aalborg
intet mindre end en grøn perle og et spændende sted at besøge. På
få tønder land er der her på gravsteder og langs stierne plantet træer
og buske fra hele verden som taks, cedertræ, buksbom, 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 maj at kende. Vi besøger mindelund og kolumbarium, og der
fortælles anekdoter om nogle af Aalborgs personligheder fra gamle
dage som politimanden ”Lange Anton” og skibsreder Carl Lorentzen,
kaldet ”Goliat”.
FUGLE- OG NATURTUR I AJSTRUP-FREDNINGEN

53

Dato:
Tirsdag 3. maj kl. 19-ca. 21
Mødested: Ajstrupvej ved P-pladsen, hvor fredningen begynder
Turleder: Steffen Elmose og Ole Guldberg, tlf. 98 54 21 22
Arr:
Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord
Danmarks Naturfredningsforening inviterer på en forårstur i det
fredede område ved Ajstrup bugt. Vi vil se og høre på fugle og blive
orienteret om fredningen, herunder Natur- og Miljøklagenævnets
tilladelse til udvidelse/ødelæggelse af en ældgammel hulvej.
FOTOTUR TIL KILDERNE I ROLD SKOV

54

Dato:
Tirsdag 3. maj kl. 19-22.30
Mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro
ad vejen mod Rebild – nærmeste adresse:
Rebildvej 48, 9520 Skørping
Turledere: Fotograf Kjeld Thomsen og Naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen
Tilmelding: www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Pris:
25 kr./deltager. Maks. deltagerantal: 30.
OBS:
Medbring kamera, siddeunderlag og kaffe. Er ikke
egnet for gangbesværede, kørestole og barnevogne.
Kilderne i Rold Skov og naturen omkring den genskabte Gravlev Sø
er omdrejningspunktet for denne tur. På turen hører vi om bakkerne,
kilderne og nogle af de folk, der har boet i området gennem tiderne.
Undervejs fortæller fotografen, og giver tips om de mange muligheder
for billeder i dette smukke område i Rold Skov.
Fotografering ved brug af et polfilter er en af de teknikker, man med
fordel kan benytte ved fotografering. Der vil blive lejlighed til selv
at prøve dette filter på eget kamera og til at snakke fototeknik i
praksis. Hvis vejret tillader, holder vi pause, hvor vi drikker vores
kaffe, og nyder udsigten over Lindenborg Ådal.
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FANG HORNFISK I BOUET

55

Dato:
Onsdag 4. maj kl. 10-12
Mødested: Den primitive lejrplads ved Kystvejen i Bouet
Bilister skal vælge frakørsel 20 på motorvejen og
følge Bøgildsmindevej
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Ældresagen Aalborg og Aalborg
SeniorSport
OBS:
Medbring gerne egne waders og eget fiskegrej.
Fiskegrej og waders kan også lånes på stedet.
Med den primitive lejrplads ved Bouet som base arrangerer vi efter
grundig instruktion guidet vadefiskeri efter de sølvblanke hornfisk,
der er inde i Limfjorden for at gyde. Hornfiskene har overvintret i
Atlanterhavet vest for Irland og De Britiske Øer, og det lave vand i
Bouet kan af og til tiltrække større og mindre stimer. Lær at rense
og ryge friskfangede hornfisk og meget mere. Der vil også være
en præsentation af forskellige former for lystfiskeri: Fluefiskeri og
Surfcasting.
VILD MAD I MOSEN – FASANER OG ÆNDER

56

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Kr. Himmelfartsdag torsdag 5. maj 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 koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vi laver vild mad over bål i centrets bålhytte. Fokus er på fasaner
og ænder. Fuglene skal flås, så bryster og lår kan skæres af. Kødet
tilberedes på grillrist og i bålgryde med friske grøntsager og ramsløg.
Du kan også bage et snobrød eller købe pølser og brød, der tilberedes
over bålet. Medbring også gerne egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 kører
Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
NATSOMMERFUGLE OG SOMMERFUGLESAMLING

57

Dato:
Torsdag 5. maj kl. 20-ca. 23
Mødested: Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 18, Gravlev,
9520 Skørping. Parkering sker ved Thingbæk
Kalkminer – herfra fem minutters gang til naturskolen
Turleder: Nordjysk Lepidopterologklub v/ Kristian Knudsen og
Aage Langeland
OBS:
Husk varmt tøj, solidt fodtøj og pandelampe eller
lommelygte. Let forplejning kan købes.
Vi mødes i Skillingbro Naturskole. Her vil vi fortælle lidt om
sommerfugle generelt. Hvordan man kan dyrke sommerfugle som
hobby. Indfangning, præparering, bestemmelse, opbevaring mv.
Fotografering. Vi vil derefter demonstrere to fangstmetoder ude i
ådalen: sukkerlokning og lysfangst. Forud for demonstrationen vil
der være indvielse af Naturskolens sommerfuglesamling.
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VILD MAD I MOSEN – FASANER OG ÆNDER

58

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Fredag 6. maj 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 koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 56 den 5. Maj
ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS OG RØRBÆK SAVVÆRK

59

Dato:
Lørdag 7. 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 formidlingen
af skovens historie. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan
få lov at fælde et træ. Tag madkurven med, der er åbent i madpakkehuset. Rørbæk-saven er fra omkring 1938 og bloksaven fra Vegger
karetmagerværksted fra omkring 1890.
SKINDBJERGLUND – PÅ MORGENTUR I URSKOVEN

60

Dato:
Søndag 8. maj kl. 9.30-12
Mødested: P-plads ved indkørsel til Skindbjerglund
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen, f. Naturstyrelsen
Himmerland
OBS:
Turen er ikke egnet for gangbesværede eller
barnevogne. Praktisk fodtøj anbefales.
Tag med på forårstur gennem den nys udsprungne egeskov, og oplev
frodigheden og fuglelivet mellem de gamle egetræer. Vi snakker
kreaturer i skoven i fortid og nutid, biodiversitet, skovhistorie og
ser på naturskoven, landskabet, ådalen, kilden og meget mere.
NYUDSPRUNGEN BØG, BJERGESKOV,
KÆMPEEG OG LILLE BLÅKILDE

61

Dato:
Søndag 8. maj kl. 9.30-13.30
Mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvejen
ca. 1 km syd for Buderup Bro
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
Pris:
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
Dette er en rigtig forårstur – bøgen er sprunget ud! Først går vi
hen til ”Bjergtårnet” med storslået udsigt over Lindenborg Ådal, og
derefter fortsætter turen gennem Bjergeskov til Teglgaards Mølle, der
gemmer på muntre historier og med lidt held også synet af en isfugl.
Skadsholmen, som vi nu skal besøge, er et spændende sted. Der er
kæmpestore bøgetræer og også Rold Skovs største eg. Vi skal høre
sagnhistorier om bøgetræet og om fru Gjern, der boede her mutters
alene i en slags vikingehus. Forude venter Nordeuropas mest vandrige
kilde ”Lille Blåkilde”, Othilielund og et stort øjetræ, inden vi går
gennem Bjergeskov tilbage til bilerne.
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VILD MAD I MOSEN – HAVETS FRUGTER

62

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag 8. maj kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vær med når vi laver vild mad over bål, med fokus på havets frugter
såsom muslinger og østers. Lær om rensning, klargøring og tilberedning af blåmuslinger med fløde, vin og friske ramsløg. Du kan også
bage et snobrød eller købe pølser og brød, der tilberedes over bålet.
Medbring også gerne egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret.
RUNDTUR TIL PUBLIKUMSFACILITETER I LILLE VILDMOSE
– LIFE+ PROJEKT

63

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 14. maj kl. 10-13
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Anna-Lise Fruelund, Aalborg Kommune
Medbring praktisk påklædning og evt. kikkert. Turen
foregår i egen bil.
På turen vil vi komme rundt til nogle af de bedste publikumsfaciliteter
i Lille Vildmose. Vi vil nyde udsigten over den store gravebane i
Portlandmosen fra Tranereden, kigge ud over elgenes terræn fra
Rovfugletårnet, betages af udsynet fra Brandvagttårnet og nyde
synet af fuglelivet ved Tofte Sø fra Tofte Sø tårnet. Hvis tiden tillader
det, vil vi vandre på plankestien, som fører op til Kællingbjerg Klint.
MAJSTANG I REBILD

64

Dato:
Lørdag 14. 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 spilles 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.
SE PINSESOLEN DANSE FRA EN HÆNGEKØJE

65

Dato:
Lørdag 14. maj kl. 17 - søndag 15. 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
Pris:
75 kr./deltager.
Tilmelding: Til Karin Winther på tlf. 30 32 49 39 eller på
karin@naturekspeditionen.dk senest onsdag 11/5 kl. 12
OBS:
Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej og godt
humør. Hængekøjer kan lånes.
Oplev pinsesolen danse fra en hængekøje i skoven. Bålet vil være
klar til at grille medbragt aftensmad fra kl. 17. Efter aftensmaden
byder skoven på udfordringer og naturopgaver for alle generationer.
>>
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Dagen slutter, mens træerne bevæger sig langsomt i vinden og
vugger os i søvn i hængekøjerne. Næste morgen vækkes vi af fugle,
der flyver fra gren til gren og en dansende pinsesol, som inviterer
til morgenmaden, der fabrikeres over bål.
GEOCACHING VED LILLE VILDMOSECENTRET

66

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 15. maj kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Husk din
smartphone!
Pris:
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Bliv introduceret til geocaching, og prøv med egen smartphone at
gå på geocaching efter udlagte skatte ved centret. I bålhyttten er
bålet tændt, og der kan bages snobrød eller pandekager. Du kan
også købe pølser og brød, der tilberedes som frokost over bålet.
Medbring også gerne egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret.
LYSTFISKERIETS DAG

67

Dato:
Søndag 15. maj kl. 10-16
Mødested: Gunderup Fiskesø, Gunderupvej 96, 9640 Farsø
Turleder: Trend Å Lystfiskeriforening og Danmarks Sportsfiskerforbund
Pris:
Ét barn under 15 år fisker gratis i følge med en voksen.
Pårørende: 100 kr. for 4 timers fiskeri.
”Alenebørn” og juniorer op til 18 år: 85 kr.
Voksne uden børn: 120 kr. for 4 timers fiskeri.
OBS:
Fiskeriet starter kl. 10.30 efter den fælles velkomst.
Deltagerne skal selv medbringe fiskegrej og agn.
Manglende udstyr kan købes i Fiskesøens butik.
Tilmelding er ikke nødvendig og interesserede kan
bare møde op kl. 10.
På Lystfiskeriet Dag kan hele familien hygge sig sammen ved de to
klarvandede fiskesøer. Gunderup Fiskesø har udsat ekstra mange
fangstklare ørreder og sponsorerer flotte præmier til de tre største
fangster blandt juniorer under 18 år. Lystfiskeriets Dag er også
for nybegyndere, der har lyst til at prøve det hyggelige fiskeri.
Juniordrengene og instruktører fra Trend Å Lystfiskeriforening vil
hjælpe både store og små med at få mere udbytte af fiskeriet. Efter
præmieuddelingen kan du få instruktion i fluekast. Medbring gerne
dit eget fluegrej. Dagen slutter på grillpladsen med gratis pølser,
brød og sodavand til alle deltagere. Tjek også www.lystfiskerietsdag.dk,
www.trendaa.dk og www.sportsfiskeren.dk
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PINSEVANDRING FRA VESTER TØRSLEV TIL MARIAGER

68

Dato:
2. pinsedag mandag 16. maj kl. 10-ca. 16
Mødested: Vester Tørslev kirke, V. Tørslev bygade 2,
9550 Mariager
Turleder: Stella Andersen, tlf. 98 55 51 83/23 81 37 14,
stella@post12.tele.dk
OBS:
Praktisk fodtøj og påklædning i forhold til vejr og
vind og medbring frokost.
Pris:
25 kr. Gratis for medlemmer af Birgittaforeningen.
Denne vandretur starter i Vester Tørslev kirke, hvor vi efter en kort
andagt ved sognepræst Cecilie Inge Poulsen vandrer mod Mariager.
Ruten er på ca. 12 km. Vi vandrer i roligt tempo og får undervejs fortalt om den historiske forbindelse mellem Vester Tørslev og Mariagers
Birgittiner-kloster samtidig med, at vi holder frokostpause og nyder
den smukke natur. På den sidste strækning følger vi den planlagte
Klosterrute og afrunder vandringen med samvær og fællessang i
Mariagers gamle klosterbygning.
BJERGBANEN VED GODTHAAB HAMMERVÆRK

69

Dato:

Onsdag 18. maj kl. 13-15
(Den internationale museumsdag)
Mødested: P-pladsen ved Højvangsskolens Idrætshal,
9230 Svenstrup
Turleder: Peter Jørgensen, 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 café.
RÅGEAFTEN FOR HELE FAMILIEN
VED GODTHÅB HAMMERVÆRK

70

Dato:
Onsdag 18. maj kl. 18-21
Mødested: Godthåb Hammerværk, Zincksvej 1, 9230 Svenstrup
Arr:
Skytte Klaus Godiksen og naturvejleder Esben Buch
i samarbejde med arbejdsgruppen ved Godthåb Hammerværk og Aalborg Jægerklub, Aalborg og Omegns
Jagtforening samt Foreningen Limfjordsjægerne
OBS:
Børneaktivitet med jægerhåndværk som udskæring og
partering af råger.
I det fredede naturområde ved Godthåb Hammerværk findes flere
rågekolonier. Alle interesserede inviteres derfor til en aften med
fokus på Aalborg kommunes aktuelle bestandsregulering samt den
nyeste viden om rågen som både nytte- og skadefugl. Caféen er
åben med salg af kaffe og brød, ligesom der hele aftenen serveres
smagsprøver på nystegte rågeunger fra lokalområdet. Børneaktivitet
med mulighed for at lære jægerhåndværket: partering af råge med
kniv. Arrangementet garneres af flotte velspillede jagthornssignaler, jagthundeopvisning og demonstration af jægernes knive og
jagtvåben.
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Dato:
Fredag 20. 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 eller
tlf. 96 49 59 00
Pris:
200 kr. pr. person incl. leje af hest
Se beskrivelse af turen under tur 43 den 22. april.
GEDDEFISKERI I NAVN SØ

72

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 21. maj kl. 10-14
P-pladsen på Præstevej 9600 Års
Skovløber Henrik Palsgaard, Naturstyrelsen
Medbring madpakke, gummistøvler, skridtstøvler
eller waders. Der kræves gyldigt lystfisketegn for alle
mellem 18-65 år. Fiskegrej kan lånes.
Gedden er nu færdig med at gyde, og for alvor på rov. Lige nu er
mulighederne for at fange en sulten gedde rigtig gode – kom selv
og prøv. I Navn Sø er der også fine chancer for at fange både aborre
og skaller. Der er frit fiskeri ved Navn Sø.
ØLBRYG OG SNAPSEURTER PÅ HESSEL

73

Dato:
Lørdag 21. maj kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9840 Farsø
Tlf. 98 63 81 25/20 58 22 01
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
I det gamle bryggers i stuehuset arbejder øllauget med gamle brygmetoder, kom og oplev duften af malt og humle. Mange nye tiltag
– foredrag mm. I cafeen fortæller snapselauget om nye spændende
kryddersnapse, med en kort tur omkring Hessels snapseurtehave.
Til sidst er der smagsprøver i cafeen af både øl og snaps. Det hele
bliver krydret med hjemmelavede fedtemadder og øl – og maskbrød
fra køkkenpigelauget.
DAGSTUR PÅ HESTERYG – VESTHIMMERLAND

74

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 22. maj kl. 10-ca. 15.30
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider
i varieret tempo. Husk fornuftig påklædning. Vi har
ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. incl. leje af hest, 350 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
De islandske heste sadles op, vi rider til fjorden, nyder den friske
vind og skvulpene af vand, mens vi skridter langs fjorden. Senere
tager vi en galop på strandengen, spiser den medbragte frokost og
drager videre til de store plantager Myrhøj/Uhrehøje. Turen byder
på mange forskellige natur oplevelser, både skov, strand og hede.
Se: www.MeldgaardHeste.dk – www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
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BESØG I ELGENES LAND – GUIDET TUR I LILLE VILDMOSE

75

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 22. maj kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert en god
idé.
Pris:
Den guidede tur er inkluderet i entréprisen. Kørsel
med Tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Guidet tur i egen bil til Portlandmosen, hvor guiden fortæller om
højmosens unikke dyre- og planteliv samt pleje med store græssere.
Fra Brandvagtstårnet opleves de store vandstandshævninger, og
måske ser vi områdets nye elge og krondyr eller kongeørnen, der
svæver over sine jagtmarker. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på
smalsporsbanen ved centret.
GÅTUR MED HISTORISK VINGESUS I ALSTRUP KRAT
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Dato:
Søndag 22. maj kl. 13-15.30
Mødested: P-pladsen ved Hohøj på Hohøj Skovvej
Turleder: Niels-Christian Clemmensen, Kulturstyrelsen, Lone
Andersen, Nordjyllands Historiske Museum og
Kenneth Jensen, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk godt fodtøj til at gå i skoven med.
Alstrup Krat er måske det sted i Danmark, hvor man bedst kan få en
fornemmelse af historiens vingesus fra Oldtid til 2. verdenskrig. Her er
alt fra 3000 år gamle bronzehøje, 2000 år gamle Jernalderbopladser,
500 år gamle kulgruber og 70 år gamle vognskjul fra 2. Verdenskrig.
Kom på tur med Kulturstyrelsen og Nordjyllands Historiske Museums
eksperter på området og hør de fantastiske historier. Kommunen vil
også fortælle lidt om de tiltag, der udført i området i den seneste
tid Bagefter vil du aldrig se på landskabet på samme måde.
NATTERGALETUR VED SKATSKOV, LERKENFELD ÅDAL
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Dato:
Tirsdag 24. maj kl. 20-23.30
Mødested: Skatskovvej 35, Guldager, 9620 Aalestrup
– parkering i vejkanten
Turleder: Ellen Poulsen
OBS:
Medbring kaffe.
Tilmelding: På tlf. 30 25 98 57 eller ellensolveigpoulsen@gmail.com
senest dagen før.
Vi mødes på vort lille husmandssted. Går en tur op gennem Skatskov
forbi ”Slottet”. Tilbage i haven bager vi snobrød med kanelsneglefyld,
som vi nyder til den medbragte kaffe, mens vi venter på at kunne
høre nattergalens sang.
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Dato:
Tirsdag 24. maj kl. 18.30-21.30
Mødested: Parkeringsplads på Hemvej mellem Hemvej nr. 22 og
Felinghøjvej
Turleder: Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune
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 eller
tlf. 26 78 85 20.
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 på 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 og forhåbentlig gå på
de nye stier.
LÆGEPLANTER OG LOKALHISTORIE I URTEHAVEN
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Dato:
Onsdag 25. maj kl. 19-20.30
Mødested: Urtehaven i Lindholm,
Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
Arr:
Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Aase
Daarbak fra 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 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
Samlingernes frivillige medarbejdere holder hele aftenen havens
smukke huse, Brohuset, Pibemagerhuset og Raschgaarden, åbne
for interesserede.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

80

Fredag 27. maj kl. 18.30-ca. 20
Gratitude, 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 to 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, og 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 om, hvad der rører sig indenfor det alternative.
Du er velkommen til at spørge, og jeg vil forsøge at svare.
Se: www.Gratitude.dk / www.facebook.com/Gratitude.dk
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FUGLESTEMMER I HØSTEMARK SKOV – MORGENTUR
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Dato:
Søndag 29. maj kl. 06-09
Mødested: Kl. 06 på Hjortevej 3, 9280 Storvorde
– ved den store grønne lade
Mød op præcis – porten til skoven lukkes,
når gruppen er gået ind.
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.
SMÅKRAVL I LIMFJORDEN
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Dato:
Søndag 29. maj kl. 10-13
Mødested: Stranden ved færgelejet i Hvalpsund
Arr:
Naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune Karin
Winther, www.naturekspeditionen.dk
Sommeren er kommet til Hvalpsund og Naturekspeditionen er kørt
til Limfjorden 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.
AFTENFUGLETUR TIL FYRKAT ENGSØ OG ONSILD ÅDAL
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Dato:
Mandag 30. maj kl. 20-ca. 22.30
Mødested: P-plads ved Fyrkat Møllegård
Turleder: Carsten Svejstrup Sørensen, tlf. 50 98 95 55
Arr:
Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord
OBS:
Husk kikkert og kaffe. Varighed 2½ til 3 timer.
Vi starter med at gå langs østlige engsø og dernæst kigge ud over
vestlige engsø fra Fyrkat. Der vil være gode muligheder for gråstrubet
lappedykker, knarand og måske atlingand m.fl. Senere går vi ud i
Onsild Ådal, hvor adskillige nattergale vil synge, når mørket så småt
falder på. Desuden fine muligheder for syngende græshoppesanger,
kærsanger og måske blåhals, der har været på lokaliteten de sidste
tre år.
KULTUR OG NATUR VED TØTTRUP BÆK
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Dato:
Onsdag 1. juni kl. 19-21
Mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvej, 9520 Skørping
Turledere: 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.
VILDMANDSDYST PÅ FARS DAG, LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Ta´ familien med til ”vildmandsdyst” i parken ved Lille Vildmosecentret. Hvem er familiens vildmand – er det dig eller din far? Alle fædre
har gratis entré og kan vinde den flotte Fars Dags gave. I bålhytten
er bålet tændt, og man kan købe pølser og brød, der tilberedes til
frokost. Medbring også gerne egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 kører
Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
ØRNEBJERG I ROLD SKOV
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Dato:
Søndag 5. juni kl. 14-16.30
Mødested: Ved naturvejlederskiltet på Ørnebjergvej i Rebild
– parkering ved P-pladsen ved Rebild Bakker eller
ved Comwell i Rebild, gå det sidste stykke ud af
Ørnebjergvej til mødestedet
Turleder: Forfatter Helge Qvistorff og naturvejleder Søren
Risborg, Rebild Naturskoler
OBS:
Fornuftigt fodtøj. Kuperet og ujævnt terræn. Ikke for
dårligt gående.
En tur, hvor kultur og naturhistorien formidles af lokalhistoriker og
forfatter Helge Qvistorff og Naturvejleder Søren Risborg. Stedet er
det helt unikke Ørnebjerg – en tidslomme med spor efter gammel
bosættelse, kunstnerkoloni og en natur, der vidner om selvforsyning.

Dato:
Tirsdag 31. maj kl. 19-21
Mødested: Trængstrupvej 74, 9541 Suldrup
– følg P-anvisning på stedet
Turleder: John Mønsted og Niels Sørensen, Rebild Kommune
OBS:
Fodtøj til vådt og bakket terræn.
Ved Tøttrup Bæk er der en lang og spændende kulturhistorie.
Siden middelalderen har vandløbet således været brugt til at drive
vandmølle, smedie, savværk og dambrug. Med et statsligt vandplansprojekt er en opstemning fjernet og to rørlagte vandløbsstrækninger
genåbnet og slynget. På turen fortælles om kulturhistorien, vandløbsrestaureringen og den genoprettede ådalsnatur.
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SUMMENDE INSEKTLIV PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD

88

Dato:
Onsdag 8. juni kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Østre Kirkegård,
Filstedvej 76, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
En ganske kort tur i et roligt tempo og dermed
velegnet for dårligt gående.
Tag med på en spændende formiddags rundvisning med fokus på især
de nye staudekvarterer på Østre Kirkegård i Vejgård, hvor der netop
nu er et summende liv af mange forskellige flyvende insekter ved
kvarterets mange forskellige blomstrende stauder. Vi artsbestemmer
insekterne, og der fortælles nyt om flere af insekternes utrolige
livscyklus. Ved udvalgte grave fortælles spændende lokalhistoriske
anekdoter, lige som vi ser nærmere på kirkegårdens mange forskellige
træer og buske fra hele verden.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag 8. juni kl. 18.30-ca. 20
Gratitude, 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 to dage før: Gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Se beskrivelse af turen under tur 80 den 22. maj.
Se: www.Gratitude.dk / www.facebook.com/Gratitude.dk
BUSTUR I JOHANNES V. JENSENS FODSPOR
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Dato:
Onsdag 8. juni kl. 18.30-21.30
Mødested: Farsø Busterminal
Turleder: Jens Munk–Christensen
Arr:
Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet
Pris:
kr. 150 kr. incl. bustur, guide og kaffe/kage.
Tilmelding: Senest 5. juni: info@johannesvjensenmuseet.dk eller
tlf. 98 66 67 88 / 20 89 55 44 / 98 63 87 41.
I den smukke himmerlandske natur følger vi i Nobelpristagerens
fodspor til steder, der havde stor betydning for ham i barn- og
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.
FRUERLUND I ROLD SKOV – KIRKESKOV OG ØRREDDAMBRUG 91
Dato:
Torsdag 9. juni kl. 19-21
Mødested: Fruerlundsvej 2, 9510 Arden
– parkering i vejsiden før huset
Turleder: Per Busted, Fruerlund Dambrug og Uffe Westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter i samarbejde med
Rold Kirkes Menighedsråd
OBS:
Kuperet terræn. Solidt fodtøj. Tag gummistøvler
med, hvis du vil med ind i dambrugets klækkehus, da
fodtøjet skal desinficeres, inden vi går ind.
		
>>
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Fruerlund er en idyllisk plet i den sydlige udkant af Rold Skov med en
spændende kulturhistorie. Her er spor af flere tusinde års menneskelig
aktivitet. Fra gammel tid har kirken i Rold ejet et stykke skov her,
som gav brænde og tømmer til præstegården. Nu er skoven vokset
til en flot bøge- og egeskov, som vi skal udforske. Lige ved skoven
ligger det lille Fruerlund Dambrug, hvor dambrugeren vil vise frem og
fortælle om de forskellige typer ørreder, han producerer med hjælp
af det klare kildevand, Rold Skov er kendt for.
KULSVIDNING I REBILD – ÅRETS NATUROPLEVELSE
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Dato:

Lørdag 11. juni kl. 10 - milen lukkes ned søndag
formiddag 12. juni
Mødested: Skilte på P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for
Rebild viser vej til kulsvierpladsen, der ligger nær
Røverknolden
Arr:
Kulsvierlauget i Rold Skov, Rebild Savværkslaug,
Rebild Kommune og Naturstyrelsen
Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage aktivt i kulsvidningen,
skal tilmelding ske til naturskoleleder Søren Risborg,
isrni@rebild.dk inden 10. juni. Hvis du blot vil kikke
på, er du meget velkommen også.
Kulsvierlauget i Rold Skov og Naturstyrelsen inviterer alle på en unik
naturoplevelse. Vi skal brænde trækul i en ægte mile, som man gjorde
i gamle dage. Milen stables lørdag formiddag og tændes kl. 12. 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 er der forskellige aktiviteter på pladsen bl.a. fremstilling
af glasperler og trætjære. De større børn kan prøve smedningen, og
de mindre kan lave tegnekul. Rebild Savværkslaug viser, hvordan
gamle save forvandler træstammer til tømmer og brædder. Der er
mulighed for at tage sig en lille lur i Naturskolens store lauvu i løbet
af natten. Vi tænder den store grill kl. 18.00 og inviterer alle, der
har lyst, til at grille og spise med. Du skal blot selv sørge for mad
og service. Vi slukker milen søndag formiddag og forventer at være
færdige omkring middag. Milen skal nu køle af, og den åbnes og
tømmes søndag den 19. juni.
VASEHOLMEN, EGHOLM SLOT OG SKØRPINGHOLME

93

Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Søndag 12. juni kl. 9.30-13.30
Parkeringspladsen ved kirken i Gammel Skørping
Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
Dette er en tur, vi aldrig tidligere har gået, men først skal vi besøge
den historiske og smukke kirke, ligesom vi skal se og høre om ”Helligkorskilde”, der var Jyllands mest besøgte helligkilde. Nu går vi ad
den nye cykelrute over Skørpingholme til Lindenborg Å og videre til
Vaseholmen og Støvring. På vejen tilbage drejer vi af mod voldstedet
Egholm Slot med fæle historier om røvere i Rold Skov og om dronning
Margrete I. Herfra forsætter vi gennem bøgeskoven på Skørpingholme
forbi et gammelt savværk, inden vi kommer tilbage til kirken i
Gammel Skørping.
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HERREGÅRDENES DAG

94

Dato:
Søndag 12. 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.
Museet er en af de herregårde i Nordjylland som hvert andet år
åbner dørene med rundvisning og levendegørelse med værksteder
og smagsprøver.
DAGSTUR PÅ HESTERYG – VESTHIMMERLAND

95

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 12. juni kl. 10-ca. 15.30
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider
i varieret tempo. Husk fornuftig påklædning. Vi har
ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. incl. leje af hest, 350 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
Se beskrivelse af turen under tur 74 den 22. maj.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
VILD MED VILDMOSEN – AKTIVITETER I BÅLHYTTEN
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:
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Søndag 12. 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 25 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
opleve fodring af vildsvinene. Til frokost kan man købe pølser og
brød, der tilberedes over bålet. Medbring også gerne egen frokost.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
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Dato:
Søndag 12. juni kl. 12-14.30
Mødested: P-pladsen ved restaurant Bramslev Bakker – vi slutter
samme sted – WGS84 56°39’31.5” N 9°50’0” E
Turleder: Erik Brandt, tlf. 40 54 18 54
OBS:
Ikke egnet for klap- og barnevogne samt gangbesværede, da turen foregår i bakket terræn.
Husk egnet fodtøj.
Tilmelding: www.visitmariagerfjord.dk/oplevelser-mariagerfjord
Turen, som er på ca. 8 km, starter på P-pladsen, hvorfra vi går ned i
bakkerne mod Valsgård Bæk. Her ser vi bl.a. stenkisterne over bækken
og den gamle stenvej samt Hjerritsdal Mølle. Undervejs taler vi om
landskabet og dets opståen.
KYSTVANDRING PÅ LOUNS HALVØEN
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Dato:
Søndag 12. juni kl. 13-16
Mødested: P-pladsen, Hesselvej 44, 9640 Farsø
Turleder: Ellen Poulsen, tlf. 30 25 98 57
OBS:
Medbring kaffe/vand.
Danmarks Naturfredningsforening indbyder i samarbejde med
Hjerteforeningen til Kystvandring på Louns halvøen. Vi går en tur
langs kysten rundt om Louns-halvøen.
VANDRING AD NORDSØSTIEN FRA HOU TIL HALS
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Dato:
Onsdag 15. juni kl. 10-15
Mødested: P-pladsen ved Hou Havn ved Sejlklubben
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Ældresagen Aalborg og Aalborg
SeniorSport
OBS:
Turen foregår på sti og nogle steder i løst sand. Husk
madpakke og penge til bussen retur fra Hals til Hou.
En vandretur på Nordsøstien er altid en dejlig oplevelse. Her er
højt til loftet og frisk luft ad libitum. Turen begynder i Hou – et
charmerende fiskerleje – og går mod Hals. Undervejs fortælles om
den vidunderlige natur og spændende kulturhistorie. Midt mellem
Hou og Hals ligger en lille naturperle – Koldkær Skov. Her findes en
flot hytte, som vi besøger, og her spiser vi den medbragte madpakke.
Fra Koldkær Skov er det muligt at tage bussen tilbage til Hou. Ellers
fortsætter turen til Hals, hvor deltagerne selv tager bussen tilbage til
Hou. En vandretur på ca. 10 km, som ikke er egnet for dårligt gående.
SKOVLØBERENS VANDRETURE
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Dato:
Onsdag 15. juni kl 19-ca. 22.30
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen,
Møldrupvej 34, 9520 Skørping
Turleder: Skovløber Lars Wachmann, Naturstyrelsen
OBS:
Medbring aftenkaffe, siddeunderlag og vandrestøvler.
Tilmelding: www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Pris:
25 kr./person. Maks deltagerantal: 25.
Tag med på vandretur i områder af den statsejede del af Rold Skov
Vi følger stier, der ligger uden for de afmærkede ruter, og ser nogle
af de smukke steder, der ofte er oversete. Vi hører om skovens drift,
naturen omkring os, og måske en historie om folk og fæ i området.
Hvis vejret tillader, finder vi et sted at drikke vores medbragte
aftenkaffe.
<< Klik for at se oversigtskort
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BYTUR I ALSTRUP – MELLEM FORTID OG NUTID
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Dato:
Fredag 17. juni kl. 13.30-15.30
Mødested: P-pladsen ved Galleri Alstrup,
Anneksvej 47, 9640 Farsø
Turleder: Forfatter og lærer Laust Torp Jensen
Arr:
Galleri Alstrup
Huse, mennesker, erhverv fra 1800-tallet til i dag. Fra landbrug og
fiskeri til fritid og rekreation. Fortællingen om skolen, købmanden,
sparekassen, smedjen, forsamlingshuset, kirken og om gårdmænd
og husmænd, de fattige og de velbjærgede. Se skyttegraven og
mindestenen og hør om pilotflugten under 2. verdenskrig. Og om de
stille kunstnere i Alstrup – det smukkeste lille bosted ved Limfjorden.
Og måske vi synger en sang.

Dato:
Søndag 19. juni kl. 10-14
Mødested: Kulsvierpladsen bag Vedsted Skovhus – skilte på
P-pladsen mellem Skørping og Rebild viser vej
Arr:
Kulsvierlauget i Rold Skov, Rebild savværkslaug,
Rebild Kommune og Naturstyrelsen
OBS:
Praktisk påklædning er nødvendig, hvis du vil hjælpe.
Egen madpakke til frokost. Vil du bare kikke på, er du
også velkommen.
Kom med ud og vær aktiv nogle timer sammen med Kulsvierlauget,
når årets kulmile skal tømmes. Milen blev tændt for en uge siden og
nu så afkølet, at vi kan grave det fineste trækul ud. Der er mulighed
for at købe friske trækul til grillen.

SNAPSE- OG KRYDDERURTETUR PÅ ALS ODDE

PÅ SPIDSEN AF LOVNSHALVØEN
– DE VILDE BLOMSTERS DAG

102

Dato:
Lørdag 18. juni kl. 10-12.30
Mødested: P-pladsen, Als Odde
Arr:
LOF Mariagerfjord og Jan Kristiansen, tlf. 24 81 57 35,
www.snapsogurter.dk
Tilmelding: www.mariagerfjord.lof.dk eller på
www.visitmariagerfjord.dk/oplevelser-mariagerfjord
Pris:
125 kr. inkl. ca. 6 smagsprøver.
OBS:
Tag selv poser og kurve med og husk tøj og sko, der
passer til vejret.
Tag med på en snapsevandring og bliv klogere på snaps med krydderurter. Undervejs vil Jan Kristiansen fortælle om de forskellige
urter, vi finder, og om, hvordan man forvandler dem til en dejlig
kryddersnaps. Under turen vil der blive skænket smagsprøver på
kryddersnaps lavet på netop de typer, der findes undervejs. Turen er
tilrettelagt, så der er god viden både for begyndere og brændevinsentusiaster og med pauser undervejs til plukning.
LIVØ FØR OG NU
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Dato:
Lørdag 18. juni kl. 10-13
Mødested: Havnen på Livø – ved den store sten
Turledere: Skipper Jacob G. Knudsen og Naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen Himmerland
OBS:
Se færgetider på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06.
Husk madpakke, som vi spiser undervejs.
Tag med en tur rundt på Livø og få et indblik i Livøs historie – om
livet på øen fra starten af middelalderen og op gennem tiden, hvor
Livø blev inddraget under kronen og senere erhvervet som internat for
kriminelle åndsvage. Vi går en tur gennem den gamle ege-hasselskov
og hører om tidligere udnyttelse af skoven til nutidens driftsformer
med bl.a. kvæg som naturplejere.
VANDRETUR PÅ NORDSØSTIEN MED SMAGSPRØVER
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Dato:
Lørdag 18. juni, kl. 13-16
Mødested: Ved Als Kirke, Kirkevej 41, Als
Turleder: Inger Taylor, miljøvejleder, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk praktisk tøj og fodtøj.
Kom med på vandring ad Nordsøstien, der går tæt på kysten flere
steder. Vi nyder udsigten og taler om nogle af de planter, der vokser
kystnært, samt om fuglebeskyttelse og pleje af naturen. Vi slutter
af med smagsprøver på retter lavet af naturens råvarer.
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Dato:
Søndag 19. juni kl. 10-13
Mødested: P-pladsen ved ”Udestuen”, Hesselvej 44, 9640 Farsø
Fortsæt ligeud 1,1 km efter Herregården Hessel
Turledere: Karin Winter, Naturvejleder og Lone Kjær, Hortonom
OBS:
Fornuftigt fodtøj. Madpakke.
Vi skal gå en rask tur på ca. 6 km i kuperet terræn på spidsen af
Lovns halvøen. Fra stranden kigger vi på klinten Melbjerg Hoved.
På overdrevet finder vi de sjældne og karakteristiske plantearter,
som vokser her. Vi spiser vores medbragte madpakker i fællesskab
ved naturbasen ”Udestuen”.
HESTEDAG OG HISTORISK DYRSKUE
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Dato:
Søndag 19. juni kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
OBS:
Stedet er ikke så kørestoleegnet.
Pris:
Entré: 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. Der
bliver bl.a. harvet og pløjet. Hestedag er slået sammen med historisk
dyrskue med præsentation af gamle, danske bevaringsværdige husdyr
og forskellige veteranmaskiner.
VILD MED VILDMOSEN – AKTIVITETER I BÅLHYTTEN

108

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 19. 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Se beskrivelse af turen under tur 96 den 12. juni.
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DE VILDE BLOMSTERS DAG I KONGSHØJ SKOV
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Dato:
Søndag 19. juni kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Vissevej 54, 9210 Aalborg SØ,
ved hovedindgangen til Kongshøj Skov
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Anton Thøger Larsen
fra Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg
OBS:
Husk mobiltelefon med appen ”Naturtjek”,
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. I Kongshøj Skov gennemgår vi den
perlerække af vilde blomster, der vokser netop her. Naturvejlederne
artsbestemmer og fortæller flere at de sjove historier og myter, der
knytter sig til vilde blomster. Mens vi nyder eftermiddagskaffen på
toppen af Kongshøj, orienteres også om skovens naturnære drift,
hvor der i naturplejen tages hensyn til de vilde blomster. Vi benytter
også lejligheden til at demonstrere hvordan appen ”Naturtjek” fra
DN virker i praksis på mobiltelefon.
GULDBÆKKENS MØLLER
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Dato:
Søndag 19. 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, børn under 16 år gratis. Entré til
museets anlæg og udstillinger er incl.
På den ca. 2 km lange vandretur langs de gamle kanaler og et stykke af
Hærvejen besøges Ridemandsmølle og Godthaab Hammerværk, og du
hører historien, om hvordan vandkraften ved de i alt 4 opstemninger
blev udnyttet. De gamle vandkraftdrevne maskiner i Hammerværket
startes.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Mandag 20. 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 incl. leje af hest.
Se beskrivelse af turen under tur 43 den 22. april.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Tirsdag 21. juni kl. 18.30-ca. 21
P-pladsen ved Mariager kirke
Jørgen Kruse, mobil 29 91 36 99, kruse@hotmail.com
Praktisk fodtøj og påklædning.
25 kr. Gratis for børn og medlemmer af Birgittaforeningen i Mariager.
På denne midsommer-vandring går turen gennem Vesterskoven og
langs den smukke Mariager fjord med Jørgen Kruse som turleder,
hvor han på poetisk og humoristisk vis formidler beretningen om
Adam og Eva – frit efter Johannes Møllehave. Turen er på ca. 5 km i
roligt tempo, og vi afrunder vandringen ved bålpladsen i Mariagers
klosterhave med midsommersang og hyggeligt samvær.
SANKT HANS AFTEN PÅ EGHOLM FOR HELE FAMILIEN
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Dato:
Torsdag 23. juni kl. 18-19.30
Mødested: Ved Restaurant Kronborg på Egholm
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Egholm
Samråd, Egholms Venner og Restaurant Kronborg
OBS:
Sankt Hans bålet tændes omkring kl. 20 på stranden
ved Kronborg.
Alle interesserede bydes velkommen til den traditionsrige Sankt
Hans aften på Egholm for hele familien ved den hyggelige restaurant
Kronborg og Kronborg Skov på Egholm. Blandt mange aktiviteter
tilbyder naturvejleder Aalborg en guidet urte-indsamlingstur på
standengene lige nord for Kronborg Skov med start kl. 18.15. Der
sættes fokus på den perlerække af nordiske nytteurter, der vokser
netop her: Strand-trehage alias strandens koriander, Vandmynte,
Læge-kokleare og mange flere. Restaurant Kronborg har åbent med
gode tilbud, men der er også mulighed for at brede et tæppe ud på
græsset, hvor den medbragte mad kan nydes.
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 26. 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Se beskrivelse af turen under tur 96 den 12. juni.
SMAG PÅ LIVØ
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Dato:
Mandag 27. juni kl. 13.30 - tirsdag 28. juni kl. 10
Mødested: Bålpladsen på havnen på Livø
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands kommune
Pris:
Det koster 125 kr. der bl.a. dækker aftensmad og
morgenmad.
Tilmelding: Til Karin Winther på tlf. 30 32 49 39 eller
karin@naturekspeditionen.dk senest fredag 24/6 kl. 12.
OBS:
Deltagerne sørger selv for transport til og fra Livø.
Book billetter på miniline. Hængekøjer kan lånes.
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.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Mandag 27. juni kl. 18.30-ca. 20
Gratitude, 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 to dage før: Gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Se beskrivelse af turen under tur 80 den 22. maj.
Se: www.Gratitude.dk / www.facebook.com/Gratitude.dk
FJORDENS KRIBLE-KRABLE VED EGHOLM
MED DRONEFLYVNING

HAVETS KRIBLE-KRABLE OG APPEN ”OPLEV HAVET”

ØKOLOGISK MARKVANDRING PÅ HESSEL

Dato:
Tirsdag 28. juni kl. 10.15-12
Mødested: Græsplænen ved Restaurant Kronborg på Egholm
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen og
dronepilot Niels Nørgaard Nielsen
OBS:
Alt udstyr kan lånes på stedet. Husk penge til færgen.
Mange af fjordens smådyr søger ly i det lave vand ved Egholm. Dem
vil vi se nærmere på. Iført waders og fangstnet begiver vi os ud i det
stille, lave vand og forsøger at fange nogle af disse fantastiske dyr.
En drone sendes til vejrs med et kamera og giver os flotte billeder
af fjordens planter og fuglene på vandet. Vi præsenterer og prøver
den spændende app ”Opdag havet”. Appen kan bruges af alle til at
registrere de dyr og planter, man finder ved havet.
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Dato:
Onsdag 29. juni kl. 19-21
Mødested: P-pladsen udenfor 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.
Pris:
Gratis arrangement.
På denne sommeraften skal vi have en naturoplevelse, hvor vi nyder
den fantastiske udsigt over Limfjorden fra Louns Halvøen. På vores
gåtur fortæller Hessels nabo, en økologiske landsmandsfamilie, om
økologiske madvarer, dyrkning af rodfrugter, om studedrift og om
fåreavl samt meget andet. Kom og vær med på denne dejlige tur.
HAVETS KRIBLE-KRABLE OG APPEN ”OPLEV HAVET”
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Dato:
Torsdag 30. juni kl. 10-12
Mødested: Egense Havn – ved sejlklubbens klubhus
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
Mange af havets smådyr søger ly i den beskyttende havn. Dem vil
vi se nærmere på. Iført waders og fangstnet begiver vi os ud i det
stille, lave vand og forsøger at fange nogle af disse fantastiske dyr.
Imens, er der gang i den primitive madlavning og snart serveres en
lækker smagsprøve på havets milde gaver. Vi præsenterer og prøver
den spændende app ”Opdag havet”. Appen kan bruges af alle til at
registrere de dyr og planter, man finder ved havet.
STORE KAGEDAG PÅ HESSEL
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Dato:
Onsdag 29. juni kl. 10-12
Mødested: Havnen i Hou – ved sejlklubbens klubhus
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Alt udstyr kan lånes på stedet.
Mange af havets smådyr søger ly i den beskyttende havn. Dem vil
vi se nærmere på. Iført waders og fangstnet begiver vi os ud i det
stille, lave vand og forsøger at fange nogle af disse fantastiske dyr.
Imens, er der gang i den primitive madlavning og snart serveres en
lækker smagsprøve på havets milde gaver. Vi præsenterer og prøver
den spændende app ”Opdag havet”. Appen kan bruges af alle til at
registrere de dyr og planter, man finder ved havet.
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Dato:
Søndag 3. 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!
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Dato:
Tirsdag 5. juli kl. 13-15
Mødested: Skolebigården ved Infohuset i Østerådalen,
Over Kæret 11, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Der udlånes bi-anorakker med bi-tætte slør, når vi
tilser bierne.
Børnefamilier med sommerferie bydes indenfor i biernes forunderlige
verden i skolebigården. Iført bi-anorakker 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 på friskbagt brød. Hør også om
biernes vigtige bestøvningsarbejde for vilde blomster i naturen, for
frugtavl, landbrugsafgrøder og om honning som læge og helsemiddel.
SOV I HÆNGEKØJE I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag 6. juli kl. 15 - torsdag 7. juli kl. 10
Hytten i Koldkær Skov – mellem Hou og Hals
Naturvejleder Ole Henrichsen
Gratis arrangement. Hængekøjer kan lånes på stedet.
Børn kun i følge med voksne. Minimum alder 7 år.
Tilmelding: På mail: ole.henrichsen@aalborg.dk senest 15/6. Kun
plads til 25 deltagere.
Smukt placeret midt i Koldkær Skov findes den indbydende hytte. Her
kan vi benytte køkken, toilet og komme i ly. Ellers opholder vi os ude
i den dejlige skov og laver forskellige spændende naturaktiviteter.
Der bliver også udflugter til stranden, hvor det er muligt at bade.
Så husk badetøj og håndklæde. Når mørket sænker sig over skoven,
kryber vi ind i de lukkede hængekøjer og tilbringer natten under åben
himmel med alle skovens lyde i ørerne. Aftensmad og morgenmad
er med i arrangementet.
FRA HÆRVEJEN TIL FJORDEN
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Dato:
Lørdag 9. juli kl. 13-16
Mødested: Ved Fyrkat Møllegård, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro
Turleder: Inger Taylor, miljøvejleder, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk praktisk tøj og fodtøj.
Hærvejens cykelrute løber lige forbi vikingeborgen Fyrkat i den
smukke Onsild ådal, der nu, ligesom i tidligere tider, er oversvømmet og rummer en rigdom af fugleliv og natur. Hør om Hærvejen i
Nordjylland, vandstand i fortid og nutid og naturen i området. Vi
følger en rute gennem ådalen til Vester Fjord, der tidligere var en
del af Mariager Fjord, og videre til havnen. Undervejs taler vi om
naturen, naturplejen og muligheder for at komme ud i naturen ved
fjorden. Efter et kort ophold ved havnen, går vi retur til Fyrkat.
DAGSTUR PÅ HESTERYG – VESTHIMMERLAND
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Dato:
Søndag 10. juli kl. 10-ca. 15.30
Mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
OBS:
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
		
>>
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Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider
i varieret tempo. Husk fornuftig påklædning. Vi har
ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. incl. leje af hest, 350 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
Se beskrivelse af turen under tur 74 den 22. maj.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
SOMMERAKTIVITETER – TRÆ, REB OG GLAS
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Dato:
Tirsdag 12., onsdag 13. og torsdag 14. juli kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, Rebild, 9520 Rebild
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 em
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. Et tilbud til hele familien.
BYVANDRING I THIT OG JOHANNES V. JENSENS
FØDEBY, FARSØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Arr:

Onsdag 13. juli kl. 19-ca. 20.30
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
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, blandt andet barndomshjemmet og apoteket.
Kirken besøges, her ser vi mindetavlen, som Thit brugte som alter,
og på kirkegården ser vi familien Jensen, Kræn Spillemand og Johs.
Villadsens gravsteder. Turen går nu til fødestedet for Johannes V.
Jensen, nuværende Søndergade 48, i dag et moderne museum. Her
fortælles over en kop kaffe om Nobelpristagerens mange facetter
og epokegørende forfatterskab.
NATURVANDRING VED HALKÆR SØ
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Dato:
Onsdag 13. juli kl. 19
Mødested: P-pladsen ved Halkær Mølle Naturcenter
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Dele af turen foregår på små stier.
En vandretur til det historiske voldsted og fortællingen om fordums
tid. Med udsigt over Halkær Sø går vi videre ad diget. Her er der
mulighed for at se nærmere på søens flotte fugle og se, hvordan
en af Danmarks yngste søer udvikler sig. Undervejs fortælles om
de vilde planter, der gennem tiderne har været anvendt til mange
forskellige formål. Måske ser vi odderen svømme i Halkær Å eller
resterne af et af dens måltider. Højt hævet over landskabet – på
bakketoppen – får vi et smukt overblik over et meget spændende
naturgenopretningsprojekt.
<< Klik for at se oversigtskort
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SNAPSE- OG KRYDDERURTETUR VED FYRKAT
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Dato:
Lørdag 16. juli kl. 10-12.30
Mødested: P-pladsen, Vikingegården, Fyrkatvej 37 B, 9500 Hobro
Arr:
LOF Mariagerfjord og Jan Kristiansen, tlf. 24815735,
www.snapsogurter.dk
Tilmelding: www.mariagerfjord.lof.dk eller på
www.visitmariagerfjord.dk/oplevelser-mariagerfjord
Pris:
125 kr. inkl. ca. 6 smagsprøver.
OBS:
Tag selv poser og kurve med og husk tøj og sko, der
passer til vejret.
Tag med på en snapsevandring og bliv klogere på snaps med krydderurter. Undervejs vil Jan Kristiansen fortælle om de forskellige
urter, vi finder, og om, hvordan man forvandler dem til en dejlig
kryddersnaps. Under turen vil der blive skænket smagsprøver på
kryddersnaps lavet på netop de typer, der findes undervejs. Turen er
tilrettelagt, så der er god viden både for begyndere og brændevinsentusiaster og med pauser undervejs til plukning.
SOMMERAKTIVITETER – HALM, SIV OG HØR
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Dato:
Tirsdag 19., onsdag 20. og torsdag 21. juli kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, Rebild, 9520 Rebild
Pris:
Fri entré 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 naturmaterialer – 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.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Onsdag 20. 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. pr. person incl. leje af hest.
Se beskrivelse af turen under tur 43 den 22. april.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
ØKOLOGISK SOMMERAFTEN PÅ LIVØ
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Dato:
Torsdag 21. juli kl. 16-20
Mødested: Livø Havn
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Bente og Karsten
Kjærgaard, Livø Avlsgård
OBS:
Se færgetider på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06.
Der vil være en ekstra afgang fra Livø om aftenen
efter arrangementet, som ikke fremgår af sejlplanen.
Se også vores hjemmeside www.livoeavlsgaard.dk for
mere info.
Tilmelding: Senest 19. juli på tlf. 20 14 48 90 eller 22 38 01 90.
Pris:
Pris for færgebillet, rundvisning og aftensmad:
Voksne: 225 kr. Børn under 12 år: 110 kr. Billet til
hele arrangementet købes på færgen og gælder som
entré til middagen.
>>
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Mød landmandsfamilien på Livø. Vi går en tur i marken og ser det
økologiske landbrug, hvor afgrøderne snart er klar til høst. Efter turen
spiser vi sammen på gårdspladsen under lindetræerne, hvor maden
vil være tilberedt af øens produkter, bl.a. også glutenfrie retter.
Efter middagen er der bålpandekager og kaffe. Imens vil landmanden
bl.a. fortælle om de første 25 år med økologisk landbrug på Livø.
BYTUR I ALSTRUP – MELLEM FORTID OG NUTID

133

Dato:
Lørdag 23. juli kl. 13.30-15.30
Mødested: P-pladsen ved Galleri Alstrup,
Anneksvej 47, 9640 Farsø
Turleder: Forfatter og lærer Laust Torp Jensen
Arr:
Galleri Alstrup
Huse, mennesker, erhverv fra 1800-tallet til i dag. Fra landbrug og
fiskeri til fritid og rekreation. Fortællingen om skolen, købmanden,
sparekassen, smedjen, forsamlingshuset, kirken og om gårdmænd
og husmænd, de fattige og de velbjærgede. Se skyttegraven og
mindestenen og hør om pilotflugten under 2. verdenskrig. Og om de
stille kunstnere i Alstrup – det smukkeste lille bosted ved Limfjorden.
Og måske vi synger en sang.
INDSAMLING AF SNAPSEURTER PÅ LOUNS HALVØEN
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Dato:
Lørdag 23. juli kl. 14-ca. 16.30
Mødested: P-pladsen ved Hessel
Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
Arr:
Info-hytten Hvalpsund og Hessel snapselaug
OBS:
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.
BIRGITTAS VANDREFORTÆLLING I MARIAGER
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:
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Onsdag 27. juli fra kl. 14-ca. 16
P-pladsen ved Mariager kirke
Helga Moos Iversen, tlf. 98 52 24 41, mail@mytos.net
Praktisk fodtøj og drikkevand til undervejs.
25 kr. Gratis for børn og Birgittaforeningens
medlemmer.
På denne vandring går turen ad små skovstier gennem det smukke
Munkholm-område, hvor livsfortællingen om stifteren af Mariager
Kloster, Birgitta af Vadstena, formidles undervejs. Fortællingens
handlingsforløb understøttes på poetisk vis af Christian Christiansens
visesang og Niels Kjeldsens fløjtespil. Ruten er på ca. 2 km og finder
sted i roligt tempo i et kuperet terræn. Fortællingen afrundes i
Mariager kirke, hvor der også bliver mulighed for en lille rundvisning.
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Dato:
Torsdag 28. juli kl. 16-20
Mødested: Livø Havn
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Bente og Karsten
Kjærgaard, Livø Avlsgård
OBS:
Se færgetider på www.miniline.dk eller tlf. 40 30 70 06.
Der vil være en ekstra afgang fra Livø om aftenen
efter arrangementet, som ikke fremgår af sejlplanen.
Se også vores hjemmeside www.livoeavlsgaard.dk for
mere info.
Tilmelding: Senest 26. juli på tlf. 20 14 48 90 eller 22 38 01 90.
Pris:
Pris for færgebillet, rundvisning og aftensmad:
Voksne: 225 kr. Børn u. 12 år: 110 kr. Billet til hele
arrangementet købes på færgen og gælder som entré
til middagen.
Mød landmandsfamilien på Livø. Vi går en tur i marken og ser det
økologiske landbrug, hvor afgrøderne snart er klar til høst. Efter turen
spiser vi sammen på gårdspladsen under lindetræerne, hvor maden
vil være tilberedt af øens produkter, bl.a. også glutenfrie retter.
Efter middagen er der bålpandekager og kaffe. Imens vil landmanden
bl.a. fortælle om de første 25 år med økologisk landbrug på Livø.
DE STORE HUSFLIDSDAGE
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Dato:
Fredag 29. og lørdag 30. juli kl. 10-17
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, Rebild, 9520 Skørping
Pris:
30 kr. for voksne. 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 bl.a. i træ,
ler, glas, tekstil, siv, halm, reb mv. Et tilbud til hele familien.
BOGBINDING PÅ SPILLEMANDSMUSEET
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Dato:
Tirsdag 2., onsdag 3. og torsdag 4. august kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,
Rebildvej 25 B, Rebild, 9520 Skørping
Pris:
Der betales for materialer.
Præsentation af bogbinderfaget, dets metoder og redskaber, Tag en
bog med til reparation, måske får du lyst til selv at prøve. Børnene
kan lave en lille bog, som de får får med hjem.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag 3. august kl. 18.30-ca. 20
Gratitude, 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 to dage før: Gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Se beskrivelse af turen under tur 80 den 22. maj.
Se: www.Gratitude.dk / www.facebook.com/Gratitude.dk
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BYVANDRING I THIT OG JOHANNES V. JENSENS
FØDEBY, FARSØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Arr:

Onsdag 3. august kl. 19-ca. 20.30
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Inger–Lise Jæger
Støtteforeningerne for Thits Venner og Johannes V.
Jensen Museet
Pris:
50 kr. incl. entreer og kaffe.
Se beskrivelse af turen under tur 127 den 13. juli.
RØVERNAT I ROLD SKOV
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag 5. august kl. 23-00.30
P-pladsen ved Mosskov Pavillonen
Røverne fra Rold
Da turen foregår i noget kuperet terræn, er den ikke
egnet for barne- og 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.
DAGSTUR PÅ HESTERYG – VESTHIMMERLAND
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 7. august kl. 10-ca. 15.30
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider
i varieret tempo. Husk fornuftig påklædning. Vi har
ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. incl. leje af hest, 350 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
Se beskrivelse af turen under tur 74 den 22. maj.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
TUR TIL SEM HEDE – OLDTIDSAGRE OG LYNG I BLOMST
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Dato:
Onsdag 10. august kl. 19-ca. 21
Mødested: Brunhøjevej 1, Sem, 9550 Mariager
Turleder: Henrik Kristensen
Kontakt: Ole Guldberg, tlf. 98 54 21 22
Arr:
Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord
OBS:
Medbring kaffe/te.
Danmarks Naturfredningsforening inviterer på en aftentur til den
fredede Sem Hede. Vi vil gå en tur gennem området og se på de
karakteristiske oldtidsagre, naturen og det første nedkastningssted
for Hvidstengruppen. Til slut vil der være mulighed for at bese Henrik
Kristensens museum, hvor vi kan nyde den medbragte kaffe.
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KYSTVANDRING FRA STISTRUP
TIL VESTERGÅRDE, STRANDBY
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TRÆFNINGEN VED HOLLANDSHUS
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Søndag 14. august kl. 10-14
P-pladsen i Stistrup over for Farsø Efterskole
Jakob Kortegaard
Godt fodtøj og påklædning efter vejret. Medbring
drikkevand.
Tilmelding: På tlf. 98 99 88 11 / 28 87 53 32 eller mail:
jakob.kortegaard@mail.tele.dk senest dagen før.
Turen er en travetur på stranden. Længde 6,4 km. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer transport fra Vestergårde tilbage til
Stistrup efter turen.

Dato:
Onsdag 17. august kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Skørping-hallen, 9520 Skørping
Turledere: Henrik Bugge Mortensen, Forlaget Rebild
og Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Natten mellem den 17. og 18. august 1943 kom det til den første
ildkamp mellem den danske modstandsbevægelse og den tyske besættelsesmagt. Det skete ved Hollandshus nord for Skørping, hvor Niels
Erik Vangsted blev dræbt. Nu er der lavet en drama-dokumentarisk
film om begivenheden, der skabte Danmarks-historie. Hør om våbennedkastning, Vangsted-gruppen og Besættelsestiden på en tur rundt
i Skørping-området og hør om, hvordan filmen er blevet til.

HØSTDAG PÅ HESSEL

KRYDDERSNAPSEAFTEN I URTEHAVEN OG ”ÅBNE” HUSE

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Dato:
Søndag 14. august kl. 10-16
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 årets største arrangement med levendegørelse
mange steder hvor børn kan være med. Piger og karle viser, hvordan
høsten foregik sidst i 1800-tallet, inden traktoren blev almindelig.
Når dagens høst er ovre, går piger og karle trætte og opstemte
hjem til gården og melder dagen afsluttet, hvorefter der bydes til
høstgilde og dans. Familien Elle kommer kørende i stadsvogne hjem
fra høstgudstjeneste til høstgildet. 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. Veteranklubben Vesthimmerland med mange gamle
traktorer og høstredskaber viser høstarbejde, som det kunne foregå
først i 1900-tallet. Dagen slutter med folkedans for alle.
VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER – 2
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Dato:
Søndag 14. august kl. 12-14.30
Mødested: P-pladsen på Hjerritsdalvej ved vejen ned til
Hjerritsdal mølle – vi slutter samme sted
WGS84 56°39’5.0” N 9°52’6.0” E
Turleder: Erik Brandt, tlf. 40 54 18 54
OBS:
Ikke egnet for klap- og barnevogne samt gangbesværede, da turen foregår i bakket terræn.
Husk egnet fodtøj.
Tilmelding: www.visitmariagerfjord.dk/oplevelser-mariagerfjord
Turen, som er ca. 8 km, starter på P-pladsen, hvorfra vi går ned mod
Hjerritsdal Mølle og Valsgård Bæk. Her ser vi bl.a. stenkisterne over
bækken og den gamle stenvej. Undervejs taler vi om landskabet og
dets opståen.
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Dato:
Onsdag 17. august kl. 19-21
Mødested: Urtehaven i Lindholm,
Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med snapselauget ”Cimbrerne” fra Nibe og Sundby Samlingerne
OBS:
Medbring et lille glas til snapsesmagsprøver.
Med over 300 forskellige lægeplanter og krydderurter kan Urtehaven
i Lindholm være til stor inspiration, når du vil lære at krydre din
egen snaps. Hele aftenen vil naturvejlederen og snapselauget ”Cimbrerne” fortælle om de bedste snapserecepter direkte ved Urtehavens
særligt velegnede snapseplanter i kombination med smagsprøver på
færdigkrydret snaps. Frivillige medarbejdere fra Sundby Samlingerne
holder havens smukke, kulturhistoriske bygninger åbne, og du kan
her opleve den helt specielle duft og stemning som knytter sig til
den gamle Raschsgaard, Pibemagerhuset og Brohuset.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Onsdag 17. 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 incl. leje af hest.
Se beskrivelse af turen under tur 43 den 22. april.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
PÅ ”SPOR- OG LYNGJAGT” I REBILD BAKKER
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Dato:
Torsdag 18. august kl. 18.30-ca. 21
Mødested: Rebildporten indgangsparti
– parkeringspladsen ved Rebild Bakker
Turleder: Skovfoged Leif Lyngsø
OBS:
Godt fodtøj til færdsel i stejlt terræn. Er ikke egnet
for gangbesværede, kørestole og barnevogne.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Pris:
25 kr. pr. deltager.
Rebild Bakker er et kulturlandskab, der i mange hundrede år er blevet
påvirket af mennesker. Vi går på ”sporjagt” efter de naturplejere,
der igennem tiderne har haft indflydelse på områdets udvikling.
Hør historien om bakkerne, og hvordan Naturstyrelsen i dag passer
denne unikke naturperle. Benyt også muligheden for at få en buket
blomstrende lyng med hjem.
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AFTENSTEMNING PÅ STORHOLMEN
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Dato:
Torsdag 18. august kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Storholmen, for enden af grusvejen
”Storholm” – drej ind ved Svingelbjergvej 82,
9640 Farsø
Turleder: Lone Kjær, hortonom, tlf. 99 66 71 02
OBS:
Medbring aftenkaffe/forfriskning.
Lille botaniktur til Storholmen, som er et fint overdrev, der ligger
smukt og kuperet ved Lerkenfeld Å. Vi nyder vores medbragte kaffe/
forfriskning, mens solen går ned.
RØVERNAT I ROLD SKOV
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag 19. august kl. 23-00.30
P-pladsen ved Mosskov Pavillonen
Røverne fra Rold
Da turen foregår i noget kuperet terræn, er den ikke
egnet for barne- og 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.
SNAPSE- OG KRYDDERURTETUR BRAMSLEV BAKKER
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Dato:
Lørdag 20. august kl. 10-12.30
Mødested: Låenhus, Låenhusvej 8, 9500 Hobro
Arr:
LOF Mariagerfjord og Jan Kristiansen,
www.snapsogurter.dk tlf. 24 81 57 35
Tilmelding: www.mariagerfjord.lof.dk eller på
www.visitmariagerfjord.dk/oplevelser-mariagerfjord
Pris:
125 kr. inkl. ca. 6 smagsprøver.
OBS:
Tag selv poser og kurve med og husk tøj og sko, der
passer til vejret.
Tag med på en snapsevandring og bliv klogere på snaps med krydderurter. Undervejs vil Jan Kristiansen fortælle om de forskellige
urter, vi finder, og om, hvordan man forvandler dem til en dejlig
kryddersnaps. Under turen vil der blive skænket smagsprøver på
kryddersnaps lavet på netop de typer, der findes undervejs. Turen er
tilrettelagt, så der er god viden både for begyndere og brændevinsentusiaster og med pauser undervejs til plukning.
KULTUR- OG NATURHISTORISK TRAVETUR
VED FRENDRUP NIHØJE
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Dato:
Søndag 21. august kl. 10-ca. 12
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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Gravhøjene ”Frendrup Nihøje” er med deres beliggenhed på en
bakkekam 103 meter over Limfjorden ikoniske for bronzealderens
landskab. Vidt omkring har man kunnet se gravhøjene, der ud over
at skulle fungere som gravplads for en magtfuld klan også var territoriemarkører for denne samfundselite. Det fredede område er rigt
på spor fra oldtiden, eks. fossile marksystemer, en jernalderboplads
og talrige hjulspor og vejforløb. Oplev det storslåede landskab og
naturen på de artsrige græssede overdrev og heder, langs kilden,
og i skoven.
PÅ TUR I ELGENS OG KRONDYRETS SPISEKAMMER

155

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 21. august kl. 10-14
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Jens Vinge, Aalborg Kommune
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en
god idé. Medbring evt. mad og drikke. Turen er ikke
for gangbesværede, og der må ikke medtages hund!
Følg med guiden gennem en del af Mellemområdet, hvor der fortælles
om krondyr og elge. Undervejs fortælles om evt. synlige ”spor” af
elg og krondyr. Vi ser på dyrenes påvirkning af områdets træer og
buske og om der er der synlige tegn på, i hvilken grad de er med til
at øge biodiversiteten i Lille Vildmose. Arrangementet er en del af
LIFE+ projektet, Lille Vildmose.
DAGSTUR PÅ HESTERYG – VESTHIMMERLAND
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 21. august kl. 10-ca. 15.30
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider
i varieret tempo. Husk fornuftig påklædning. Vi har
ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. incl. leje af hest, 350 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
Se beskrivelse af turen under tur 74 den 22. maj.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
KRYDDERSNAPSEVANDRING
AD NORDSØSTIEN TIL KOLDKÆRHYTTEN

157

Dato:
Søndag 21. august kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved Hou Havn ved Sejlklubben
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Sct.
Georgs Gilderne i Aalborg
OBS:
Husk eftermiddagskaffe og indsamlingskurv. Turen er
på ca. 6 km.
Det er højsæson for indsamling af strandmalurt, tormentilrødder,
porse, revling og mosebølle til hjemmekrydring af din egen kryddersnaps. Derfor går vi på indsamlingstur ad den afmærkede Nordsøsti
fra Hou Havn og mod syd til Koldkærhytten, hvor vi undervejs
kommer forbi flere gode lokaliteter. Eftermiddagskaffen nydes ved
Koldkærhytten i Koldkær Skov, hvor Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
fortæller om Gildebevægelsen i Danmark og deres lokale projekter.
Der serveres smagsprøver på færdigkrydret snaps, og der uddeles
gode, afprøvede recepter på kryddersnapse.
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NATURENS SPISEKAMMER
– BÆR OG SNAPSEURTETUR PÅ HEDEN

158

Dato:
Søndag 21. august kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved skilt til Skarpsallingkarrets fundsted på
Aars-Aggersundvej
Arr:
Bodil Nymark, Hessel snapselaug og naturvejleder
Karin Winther, Vesthimmerlands kommune
På de Himmerlandske Heder er der gode muligheder for at finde
mange forskellige bær og urter til at spise og drikke. Vi går på jagt i
spisekammeret og testsmager også Bodils mange snapse.
DE NYE STIER I KASTBJERG ÅDAL
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Dato:
Tirsdag 23. august kl. 19-21
Mødested: Kransmarksvej 8, Hem, 9550 Mariager
Turleder: Per Edgar Jørgensen, DN-Mariagerfjord
OBS:
Gummistøvler, kikkert og kaffe.
Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig, men yderligere
oplysninger kan fås hos Per Edgar Jørgensen på
tlf. 26 78 85 20.
Kastbjerg Ådal er udpeget som et såkaldt Natura2000-område på
grund af sine rige forekomster af naturtypen ”rigkær”. Siden 2006
har Naturstyrelsen arbejdet med et projekt, der kan skabe Danmarks
længste rigkær. Som et led i projektet arbejdes også med at etablere
et sammenhængende stisystem i ådalen. Vi vil fortælle om projektets
status, og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den vestlige
ende af Kastbjerg Ådal.
GRAVLEVS KLARE KILDER OG LINDENBORG Å
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Dato:
Onsdag 24. august kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen på Rebildvej 300 m nordøst for Rold Storkro
– nærmeste adresse Rebildvej 48, 9520 Skørping
Turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen og
Vandløbsbiolog 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.
SKØRBÆK HEDE – EN OVERSET PERLE

161

Dato:
Onsdag 24. august kl. 19-21
Mødested: Mellem Ejdrup og Skørbæk drejes fra Ejdrupvej ad
Savhøjvej – p-plads efter 500 m
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Turen foregår i uvejsomt terræn.
Skørbæk Hede ligger så langt fra alfarvej, at det kun er ganske
få mennesker, der kender dens eksistens. Det laves der nu om på.
Denne sensommer-aften besøger vi området og ser på naturpleje,
det spændende dyre-/planteliv og naturligvis stedets enestående
kulturhistorie. Her ses spor af jernalderbondens dagligliv. En stemningsfuld aften med fortidens pust i nakken.
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Dato:
Torsdag 25. august kl. 16-18
Mødested: For enden af Kærvangen, Hobro
Turleder: Søren Bek, Mariagerfjord Kommune
Der er sket meget på naturgrunden ved Banegårdsvej, hvor vandløb
og sø har byttet plads. Vi viser rundt, fortæller om projektet og
ser, om der er kommet fisk i det nye vandløb. Søren Erikstrup,
direktør for Mariagerfjord Vand, vil berette om omdannelsen af det
kloakerede opland fra fælleskloakeret til separatkloakeret og om,
hvilken betydning det har fået og får for Hodals Bæk.
SENSOMMER-HAVØRRED VED HALKÆR Å
– FISKERI FOR ALLE
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Dato:
Torsdag 25. august kl. 19-21.30
Mødested: P-pladsen ved Halkær Mølle Naturcenter,
Hedegårdvej 1, 9240 Nibe
Turleder: Skovløber Henrik Palsgaard, Naturstyrelsen
Himmerland
OBS:
Der er frit fiskeri på statens areal, men der kræves
lystfiskertegn for alle mellem 18-67 år. Vi anbefaler
gummistøvler eller skridtstøvler og evt. lommelygte
eller pandelampe.
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 får gode råd og nyttige tips fra erfaren lystfisker. Der
vil være mulighed for at låne grej.
AFTENVANDRING I FRUGTHAVEN
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Dato:
Torsdag 25. august kl. 19-21
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
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.
POULSTRUP KALKGRAV
– FRA RÅSTOFGRAV TIL NATUROMRÅDE

165

Dato:
Søndag 28. 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.
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NATURTUR TIL HØJRIS MØLLE

166

Dato:
Søndag 28. august kl. 13.30
Mødested: Parkeringspladsen på Højrisvej – vest for åen
Turleder: Viktor Weiss
OBS:
Godt fodtøj og påklædning efter vejret.
Martin Bagger, Danmarks Naturfonds tilsynsførende i det fredede
område ved Højris Mølle, vil vise os naturgenopretningsprojektet
og dets nærmeste omgivelser. Han fortæller også om stedet og om
folk, der har levet deres liv der.
MEDITATION UNDER ÅBEN HIMMEL
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Mandag 29. august kl. 18.30-ca. 20
Gratitude, 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 to dage før: Gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
50 kr./person.
Se beskrivelse af turen under tur 80 den 22. maj.
Se: www.Gratitude.dk / www.facebook.com/Gratitude.dk
NATUR, KRYDDERSNAPS OG MUSIK I MØLLEPARKEN
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ØKOLOGISK HØSTMARKED OG HØSTFEST PÅ LIVØ

169

Dato:

Lørdag 3. september kl. 10-16
(Høstfest fra kl. 18-24)
Mødested: Livø Avlsgaard
Arr:
Naturstyrelsen Himmerland, Økologisk Landsforening,
Livø Feriecenter, Bente og Karsten Kjærgaard
OBS:
Se færgeafgange på www.miniline.dk eller
tlf. 40 30 70 06. Der vil være mulighed for overnatning på Livø Feriecenter (www.livo.dk) eller ekstra
sejlads fra Livø kl. 23.30.
I år er det 25 år siden Livø blev omlagt til økologi. Det vil vi gerne
markere på årets høstmarked, hvor der udover de sædvanlige aktiviteter på og omkring gården også indbydes til høstfest om aftenen, i
samarbejde med Livø Feriecenter. Kom og oplev en hel dag og aften
med fokus på alt, hvad gården og øen kan byde på. Følg med på
www.livoeavlsgaard.dk samt www.livo.dk , hvor du løbende kan læse
mere om arrangementet.
FRA FJORDEN TIL HOHØJ

Dato:
Onsdag 31. august kl. 18-20
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Arrangører: Naturvejleder Ole Henrichsen, Ældresagen og
musikgruppen ”Pigernes fornøjelse”
OBS:
Medbring kaffe, tæppe og læsebriller.
På den smukke gåtur gennem Mølleparken får du fortællingen om
stedets historie og de vilde planter, der kan forædles til en liflig
kryddersnaps. Undervejs passerer vi et smukt, gammelt træ og hører
om baggrunden for, at det er udpeget som Evighedstræ. Efter en
times gåtur folder vi tæpperne ud på jorden og indtager aftenens
medbragte kaffe. Vi prøvesmager naturens herlige smage – tilsat
lidt Brøndum Klar snaps. Snart gjalder de musikalske toner ud i
aftenen, og du inviteres til fællessang. En stemningsfuld aften, hvor
vi genopfrisker en ældgammel måde at opleve naturen på: skovtur
med sang og musik.
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Dato:
Lørdag 3. september kl. 13-16
Mødested: Opholdsarealet ved Mariager Sejlklub,
Fjordgade 11, 9550 Mariager
Turleder: Inger Taylor, miljøvejleder, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk praktisk tøj og fodtøj.
Mariagers beliggenhed ved fjorden er ikke tilfældig, fordi vandet har
givet indbyggerne adgang til omverdenen, mulighed for fragt af varer
og fisk til middagen. Mennesker har boet tæt på fjorden helt tilbage
til Bronze- og Jernalder. I skoven bag Mariager ligger Nordeuropas
største gravhøj sammen med mange andre spor fra oldtiden. Vi
vandrer gennem dale og skov forbi oldtidsspor til Hohøj, hvorfra
der er smuk udsigt over fjordlandskabet. Efter et lille ophold tager
vi en alternativ rute tilbage til fjorden.
FILM I SKOVEN 2016

171

Dato:
Lørdag 3. september kl. 20-24
Mødested: Badepladsen ved Store Økssø i Rold Skov
Arr:
Kinorevuen, Skørping, Kulturhusforeningen, Arden og
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Pris:
75 kr. for filmen – resten af programmet er gratis.
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 vestsiden af jernbanen. Følg de
opsatte skilte.
Rebild Kulturuger åbner som sædvanlig med film garneret af natur
og kultur. Kl. 21 blændes op for ”Hobbitten, del 3” – en fantastisk
oplevelse på stort biograflærred ude i skoven.
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MOSENS DAG – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

172

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Søndag 4. september kl. 10-16
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Vildmoseforeningen
Medbring kontanter hvis du skal gøre indkøb 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.
NATURGENOPRETNING I HAMMER BAKKER

173

Dato:
Onsdag 7. september kl. 18.30-20.30
Mødested: P-pladsen nord for Brødlandshus,
Gennem Bakkerne 44, 9310 Vodskov
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen og skov- og landskabsingeniør Svend Lassen
Store maskiner, hjelmklædte mænd med motorsave og folk med
mapper under armene har i fællesskab, lavet et stort naturgenopretningsprojekt i Hammer Bakker. Denne sensommeraften går vi en
smuk tur i området og fortæller om tankerne bag dette markante
indgreb i skoven. Undervejs smager vi på en liflig kryddersnaps, der
er lavet af urter fra Hammer Bakker.
SVAMPEKONTROL OG NATURTJEK I HAMMER BAKKER
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Dato:
Torsdag 8. september kl. 17-19
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 det ikke er en guidet tur, men udelukkende en kontrol af de svampe, du har indsamlet på
egen hånd! Husk mobiltelefon med appen ”NaturTjek”.
SVAMPETUR I ROLD SKOV

175

Dato:
Lørdag 10. 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:
Medbring kurv og kniv, kop og ske.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Pris:
25 kr./deltager. Maks. deltagerantal: 80.
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 spiselige svampe fra de ikke-spiselige. Vi afslutter turen
med at gennemgå de indsamlede svampe og få en smagsprøve på
svampesuppe.
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ÆBLETS DAG
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 10. og søndag 11. 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.
Pris:
50 kr./voksen
Rundvisning lørdag kl 11 og kl 14 og søndag kl 13. Under rundvisning
vil der blive fortalt om frugttræerne, frugten på træerne, skade- og
nyttedyr, plukketidspunkt, grundstammer, beskæringsprincipper,
gødningsstrategi. Få svar på spørgsmål om frugtdyrkning i den
private have. I dagens løb er der smagsprøver og mulighed for tur
med traktorplukketog. Selvpluk i æbler og pærer.
OMKRING MADUM SØ OG OM GODTFOLK OG RØVERE

177

Dato:
Søndag 11. september kl. 9.30-13.30
Mødested: Parkeringspladsen på Madum Søvej på østsiden af
Madum Sø
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
Pris:
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
Vi skal rundt om Madum Sø den næststørste i Himmerland. Søen
hører dels under Lindenborg Gods A/S og dels under Willestrup
Gods. Der er en drabelig historie om pigerne på røverborgen midt
ude i søen … men den venter vi med at fortælle. Og der er også
meget andet at fortælle: Om Elmer og Elmers far, om Rytterkrattet,
om Lindenborg og Willestrup og om bunden af søen, og det sidste
er ikke uinteressant. Nå ja, så skal vi selvfølgelig høre om LunHans
og hans datter – og sikkert også om meget andet, når Qvistorff og
Marthin begynder at fortælle. Og de vil nok også fortælle noget
om alt det, der knytter sig til æren og valbirken, nå ja, den hedder
også ahorn.
HÆNGESÆK, TYTTEBÆR OG KØDÆDENDE PLANTER
I ROLD SKOVS HØJMOSER

178

Dato:
Søndag 11. september kl. 10-14
Mødested: Parkeringspladsen ved Mosskovpavillonen,
Møldrupvej 34, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og naturteknikerelev Maj Laurberg,
Naturstyrelsen
OBS:
Ikke for gangbesværede eller barnevogne. Husk
gummistøvler/gode vandrestøvler og praktisk tøj, da
vi skal helt ud i mosen. Gåturen bliver ca. 5 km.
Vi går samlet fra P-pladsen langs stien ved St. Økssø og ned til St.
Økssø mose. Her snakker vi om genopretning af højmosen, naturpleje
og højmosens betydning for klimaet. Herefter går vi ned mod Ll.
Økssø mose. På vejen møder vi forskellige naturtyper, som vi kigger
nærmere på. Når vi kommer ned til Ll. Økssø mose kigger vi nærmere
på højmosens opbygning og økologi. Vi ser også hvad vi kan finde
af forskellige planter og bær som er typiske for højmosen. Vi slutter
af med at gå tilbage til bålpladsen ved St. Økssø, hvor vi spiser
madpakker og laver tyttebærmarmelade og pandekager over bål.
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BÆR OG BJESK I LILLE VILDMOSE

179

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 11. 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 25 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 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 kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
SVAMPETUR FOR BEGYNDERE – OG LETTERE ØVEDE
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Dato:
Søndag 11. september kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ”Illeris Plantage” tæt på Tingvej 43,
9640 Farsø
Turledere: Ellen Poulsen, tlf. 30 25 98 57
og Bo Jacobsen, tlf. 23 29 59 51
OBS:
Medbring svampekurv og en lille kniv. Husk kaffe og
praktisk fodtøj.
Vi samler svampe og gennemgår de vigtigste grundregler for indsamling af spisesvampe.
NATURENS DAG MED BIER OG NATURTJEK
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Dato:
Søndag 11. september kl. 13-15
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 11, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Medbring mobiltelefon med appen ”Naturtjek” fra DN.
Naturens dag er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets
mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for alle
børn og voksne. Naturvejlederne inviterer derfor alle interesserede
til åben bigård ved Infohuset i Østerådalen. Iført bi-anorakker med
slør og under kyndig vejledning besigtiger vi en fredelig bifamilie,
ser nærmere på bidronningen og de mange flittige arbejderbier. Indendørs i Infohuset, starter vi honningslyngen, og alle kan her smage
biernes honning i flydende form. Vi afslutter med en demonstration
af den sjove app ”NaturTjek” udendørs i naturen ved Infohuset.
NATURENS DAG – NATUR NØRDTUR FOR HELE FAMILIEN
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Dato:
Søndag 11. september kl. 14-17
Mødested: Stranden ved færgelejet i Hvalpsund
Arr:
Hvalpsund og Sundsørefærgen, Naturfredningsforeningen og naturvejleder Karin Winther, i Vesthimmerlands Kommune, www.naturekspeditionen.dk
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
med waders og fiskeudstyr til krabbe og rejefiskeri samt Natur Nørds
konkurrence. Ombord på færgen Mary vil Danmarks naturfredningsforening og besætningen på færgen fortælle om sejlads på Limfjorden,
sælerne og naturen i området.
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TRÆSKIBS-SEJLADS SET FRA LANDSIDEN PÅ HESTERYG
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 17. september kl. 9-ca. 14.30
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider i
varieret tempo. Husk fornuftig og varm påklædning.
Vi har ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. kr. incl. leje af hest. 350 kr. medbringende
egen islænder, fællesfold.
De islandske heste sadles op, vi rider til fjorden, nyder den friske
vind og synet af de stolte skuder, som glider forbi ude på fjorden. Vi
spiser den medbragte frokost i ro og mag, så vi rigtig kan betragte de
smukke træskibe. Derefter drager videre til de store plantager Myrhøj/
Uhrehøje. Turen byder udover skibene også på mange forskellige
naturoplevelser, både skov, strand og hede.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
PÅ KANTEN AF LILLE VILDMOSE – GEOLOGIENS DAGE 2016 184
Dato:
Lørdag 17. september kl. 10-17
Mødested: Lindholm Høje Museet
Turleder: Naturvejleder Tommy Jensen, Nordjyllands Historiske
Museum
OBS:
Turen er ikke egnet for dårligt gående. Medbring
frokost og drikke. Fornuftigt tøj anbefales.
Tilmelding: Senest 9. september på mail
historiskmuseum@aalborg.dk eller på tlf. 25 19 74 15.
Pris:
160 kr. som betales ved arrangement start.
Tag med naturvejlederen på en flot natur- og kulturhistorisk bustur
til Lille Vildmose området. Istiden har i den østlige del af Limfjorden
skabt et spændende landskab med bakkeøer og store flade arealer.
Allerede inden vi stiger på bussen ved museet, kan vi på toppen af
Lindholm Høje fornemme, hvordan Limfjorden skærer sig gennem
landskabet. Vi besøger kridtøerne omkring Lille Vildmose, hvorfra
vi har et imponerende syn ud over de store flader af hævet havbund
fra Litorinahavet.
STORE MOSTDAG

185

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 17. og søndag 18. 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. Æblerne samles
i plantagen og vaskes og presses. 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.
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Dato:
Lørdag 17. september 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
Pris:
25 kr./deltager. Maks. deltagerantal: 80.
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
spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med at
gennemgå de indsamlede svampe og få smagsprøver på svampesuppe.
SVAMPEDAG I LILLE VILDMOSE

187

Dato:
Søndag 18. 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.
Kørsel med tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
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 SPISEKAMMER – SVAMPETUR I JENLE PLANTAGE 188
Dato:
Søndag 18. 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 og kniv.
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.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN

189

Dato:
Mandag 19. 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. pr. person incl. leje af hest.
Se beskrivelse af turen under tur 43 den 22. april.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
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Dato:
Tirsdag 20. september kl. 19-22
Mødested: P-pladsen på Tveden på Hobrovej mellem Rold og
Gravlev – nærmeste adresse: Hobrovej 231, 9510
Arden (Rebild Kommune)
Turledere: Naturvejleder Søren Risborg, Rebild Kommunes
Naturskoler, Skovløber Henrik Brodersen, Naturstyrelsen Himmerland
OBS:
Medbring noget varmt at drikke, varmt tøj og praktisk
fodtøj. Turen er ikke egnet for gangbesværede,
kørestole og barnevogne.
Tilmelding: www.rebildporten.dk/bookoplevelser (ingen frist).
Pris:
25 kr./deltager.
På en aftengåtur i det tidlige efterår, mens det endnu er lyst, ser vi
på spor efter kronvildt. På turen fortæller vi om Kronvildtets levevis
og adfærd. Mens mørket sænker sig, stopper vi op og lytter vi efter
brunsthjortens imponerende brøl, der har kunnet høres i Rold Skov
siden oldtiden.
NATURPLEJE PÅ HEDEN – SET FRA DRONE

191

Dato:
Onsdag 21. september kl. 18.30-20.30
Mødested: De Himmerlandske Heder, Borupvej
– midt mellem St. Ajstrup og Borup
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen, biolog Catrine Grønberg
Jensen og dronepilot Niels Nørgård
Heden er en skrøbelig naturtype, der kræver pasning og pleje.
Biologen fortæller om afbrænding, slet og rydninger, tiltag, der er
med til at bevare hedens helt specielle og sjældne dyre-og planteliv.
En drone tager et kamera med op i højderne, så vi kan få et enestående
overblik over naturplejen på heden. Heden rummer også mange
gode historier om hedens dyr og om urter til kryddersnapse. Og
historien om det udstødte folk, der levede på heden under kummerlige
forhold – rakkerne.
DAGSTUR PÅ HESTERYG – VESTHIMMERLAND

192

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 25. september kl. 10-ca. 15.30
Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard og/eller Nanna Flensborg
Aflyses v/under 8 deltagere (min. 6 af vore heste).
Turen er for let øvede/øvede (ikke nervøse). Vi rider
i varieret tempo. Husk fornuftig påklædning. Vi har
ekstra ridehjelme.
Tilmelding: Senest 5 dage før: heste@meldinfo.dk eller
tlf. 96 49 59 00.
Pris:
650 kr. incl. leje af hest, 350 kr. medbringende egen
islænder, fællesfold.
Se beskrivelse af turen under tur 74 den 22. maj.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
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EFTERÅRETS DAG – DYR, HUSFLID OG MARKARBEJDE

193

Dato:
Søndag 25. september 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.
På denne dag vil flere forskellige dyr være repræsenteret, store som
små. Få viden og inspiration af fåreavlere, eller af andre kapaciteter
som fortæller om aktuelle ting. Får bliver klippet, og ulden forarbejdet. Børn kan også være med.
På Hessels marker kører veteranklubben Vesthimmerland med gamle
traktorer og maskiner og forvandler stubmarker til sort muld. Karlelauget er i marken og hjælper med roeoptagning, og der bliver
taget kartofler op med de gamle maskiner. Gæsterne kan fylde en
pose med markens guld og tage med hjem. Der vil igen være konkurrencepløjning, veterantraktortræk og ”Årtusinders markarbejde”,
hvor man kan se fremskidt med plovens arbejde i gennem tusind år.
Overalt på Hessel er der levendegørelse. Smede, vævere og trædrejere
arbejder i værkstederne. På gårdspladsen er rebslageren i gang. I
bygningerne arbejdende stande og udstilling af mange former for
håndværk og husflid. Kik på, lad dig inspirere og prøv forskellige ting.
KLOG PÅ KRONDYR – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

194

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Søndag 25. 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 25 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 kl. 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret.
SENSOMMERVANDRING PÅ EGHOLM

195

Dato:
Onsdag 28. september kl. 10-12
Mødested: Ved Egholm-færgen på Aalborgsiden
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen,
Ældresagen Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Gåtur på ca. 3 km.
Pris:
Du skal selv betale for færgebilletten.
Denne sensommerdag mødes vi ved Egholm-færgen på Aalborg siden.
En af Danmarks korteste færgeture bringer os til en helt anden verden,
præget af ro og vidt udsyn. Selv om Egholm ligger midt i Aalborg,
fornemmer man en ægte ø-stemning. Du kan vælge mellem to ruter.
Den ene ad naturstien på diget og rundt om skoven. Den anden på
øens eneste grusvej – fra færgen til Statsbroen og retur til Kronborg
igen. Begge ruter er på ca. 2-3 km. Undervejs får du fortællinger om
øens spændende historie og natur.
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Dato:
Lørdag 1. 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 og barnevogne. Ingen hunde.
Deltag i en arbejdsdag med frisk luft og naturpleje i Lille Vildmose. Vi
mødes kl. 10 på Lille Vildmosecentret og kører i egne biler ud i mosen,
hvor vi skal fjerne uønsket vækst af pil og birk. Medbring gerne
ørnenæb eller økse – vi har også et antal til udlån. Arrangementet
er en del af LIFE+ projekt, Lille Vildmose.
PÅ CYKEL AD HÆRVEJSPOR I ROLD SKOV

197

Dato:
Lørdag 1. oktober kl. 13-16.30
Mødested: P-pladsen ved Rold Kirke
Turleder: Journalist Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og
Kulturcenter
OBS:
Turen går mest på gode grusveje. Almindelige cykler
er tilstrækkelige. Husk lidt mad og drikke til en pause
undervejs.
Den gamle Hærvej har mange spor gennem Rold Skov. Vi skal følge
nogle af dem på en rundtur mellem Rold og Store Økssø. Undervejs
kommer vi forbi gravhøje, forsvarsvolde, hulvejsspor og jordfaldshuller, der vidner færdslen gennem skoven i tider hvor der var krig,
ufred og røvere. Turen foregår i roligt tempo, så vi også kan nyde
skoven og naturen.
SVAMPE OG NATURTJEK I KOLDKÆR SKOV

198

Dato:
Søndag 2. 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. Husk
mobiltelefon med appen Naturtjek’.
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 også områdefoldere
til svampeture på egen hånd på kommunens arealer. Desuden demonstreres svamperegistrering på appen NaturTjek.
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FARSØ MOSE, JÆTTERNES BAGHAVE
OG HVEM VAR ”DOUGLAS”

199

Dato:
Søndag 9. oktober kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen for enden af Skovvej i Arden
– ved Skovvej 68, 9610 Arden
Turleder: Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
Pris:
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
En rigtig efterårstur i hjertet af Rold Skov. Vi går ad Kærlighedsstien
til Farsø Mose, og det er et herligt sted, der har sin helt egen historie.
Vi kommer til Rævebakkerne, der er det højeste sted i Rold Skov.
Endelig kommer vi til en stendysse, der har en masse at fortælle.
Det meste af tiden har vi gået i den del af skoven, der tilhører
Lindenborg, men nu går vi ind i Statsskoven, og vi skal til Jætternes
Baghave med skovens højeste træer. Skovens fornemmeste graner
”Douglas-granen” skal vi høre om. Hvem eller hvad var ”Douglas”?
På vejen tilbage kommer vi forbi ”Hvass Sø” – opkaldt efter den
magtfulde og navnkundige statsskovrider Jens Hvass.
STORE GRÆSSERE I LILLE VILDMOSE

200

Dato:
Søndag 9. oktober kl. 10.30-13
Mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Turleder: Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
Følg med guiden gennem den sydlige del af Portlandmosen, hvor
stien via små broer krydser flere gamle gravebaner. En opstigning
til toppen af Kællingbjerg Klint belønnes med en fantastisk udsigt
over mosen. Guiden fortæller om det nye hegn og udsætningen af
bl.a. krondyr og elge, der i fremtiden via græsning af pil og birk
skal genskabe mosens åbne vidder. Arrangementet er en del af LIFE+
projektet, Lille Vildmose.
PARADISÆBLER OG KRYDDERSNAPS
– SOHNGÅRDSHOLMSPARKEN

201

Dato:
Tirsdag 11. oktober kl. 10-12
Mødested: P-pladsen på Borgmester Jørgensensvej 3,
9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
Medbring dine egne favoritopskrifter til inspiration
for andre og lille glas til gratis smagsprøver.
Vi besøger samlingen af paradisæbler på Sohngårdsholm, hvor det
netop nu er højsæson for indsamling af paradisæbler til kryddersnaps
og æblegelé. Undervejs kan du også opleve og høre historien bag
sjældne seværdige træer som hjertetræ, tulipantræ, vandgran og
tempeltræ. Desuden fortælles der spændende kulturhistorie om
Sohngårdsholmsparken og deltagerne kan høre flere af de mange
myter og historier, der knytter sig til paradisæbler og æbleslægten.
Vi starter og slutter turen med gratis smagsprøver på kryddersnaps.

SKOLERNES EFTERÅRSFERIE 2016
KREATIVT NATURVÆRKSTED
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE

202

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Søndag 16. 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Gule og røde blade samt kogler og grene giver flotte dekorationer.
Vær med til at lave naturkunst og pynte naturværkstedet i flotte
efterårsfarver. Du kan også tage din kunst med hjem, så den kan
pynte op resten af ferien. I bålhytten er bålet tændt, og du kan
købe pølser til din frokost. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på
smalsporsbanen ved centret.
HESTENS DAG I ROLD SKOV – 10 ÅRS JUBILÆUM
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Dato:
Søndag 16. oktober kl. 11-14
Mødested: Operapladsen i Rebild
Arr:
Isafolds Naturudvalg, Himmerlands Køre- og
Rideforening, Arden Sports Rideklub, Skørping
Rideklub og Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Tilmelding: 1 uge før. Ryttere på tlf. 21 45 39 56 og 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. Introduktion
til TREC. Hestevognstur med start kl. 11. Tre timer rundt i skoven.
Skovgæster kan hoppe på vognene, såfremt der er plads.
EFTERÅR I ROLD SKOV
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Dato:
Søndag 16. 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 bage
snobrød og deltage i mange andre aktiviteter. Mulighed for at køre
med hestevogn.
EFTERÅRSFERIE PÅ HESSEL

205

Dato:

Uge 42, mandag-fredag kl. 10-16
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. Aktiviteterne
skifter, så se dagens program på www.herregaarden-hessel.dk
<< Klik for at se oversigtskort
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VILD MED SVIN – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Mandag 17. 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vi får besøg af en 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 kl. 14
kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
SNITTEVÆRKSTED I SKOVEN
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Dato:
Mandag 17. 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. www.naturekspeditionen.dk
Træsløjd for både børn og voksne. Vi snitter legetøj og spisegrej af
materialer fra skoven.
RIDETUR UNDER FULDMÅNEN
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Dato:
Mandag 17. oktober kl. 17-ca. 18.30
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. pr. person incl. leje af hest.
Se beskrivelse af turen under tur 43 den 22. april.
Se: www.MeldgaardHeste.dk / www.facebook.com/MeldgaardHeste.dk
VANDRING AD HÆRVEJEN I HAMMER BAKKER

209

Dato:
Tirsdag 18. oktober kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Vodskov Kirke
Arr:
Naturvejleder Ole Henrichsen og naturvejleder Tommy
Jensen
OBS:
Turen er på ca. 7 km og går ad stier. Ved Vodskov
Kirke findes et busstoppested.
Vodskovs smukke kirke står som et iøjnefaldende pejlemærke over
Vodskov by. Her begynder vi vandreturen og fortsætter mod den
markerede Hærvejsrute og den efterårsklædte skov. Undervejs fortælles om den pragtfulde natur i Hammer Bakker og den spændende
kulturhistorie, der knytter sig til det at vandre på Hærvejen.
SJOVE AKTIVITETER VED JUELSTRUP SØ
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Dato:
Tirsdag 18. oktober kl. 10-14
Mødested: Bålhuset ved naturbasen ved køreteknisk anlæg
– indkørsel fra Hæsumvej i Støvring
Turleder: DDS Støvring og Naturstyrelsen Himmerland
Vi hygger og leger i efterårsferien ved Juelstrup Sø. I og omkring
bålhytten ved Juelstrup Sø vil der være forskellige lege, snitte- og
>>
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bålaktiviteter m.m. for både børn og voksne. Vi har tændt grillen,
så der er mulighed for at grille medbragt mad. Arrangementet er
børnevenligt.
MUSESJOV OG ROTTERÆS I LILLE VILDMOSE – FAMILIEDAG
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Tirsdag 18. oktober 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
En sjov og lærerig dag med fokus på mosens små pattedyr. Centrets
naturformidler vil fortælle om kendetegn og levevis på de små gnavere.
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost ved
bålet. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
NATURQUIZ FOR BØRNEFAMILIER I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Onsdag 19. oktober kl. 10-12
Mødested: P-plads ved Koldkær Skov på Strandvejen
– mellem Hals og Hou
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Ranke nåletræer og forkrøblede egetræer danner kulisse for aktiviteterne i skovbunden. Koldkær Skov er som skabt til aktiviteter,
hvor børn og voksne ved fælles hjælp skal løse udfordrende opgaver.
Med en tipskupon i hånden bliver I sendt ud på Rød Rute (1,8 km).
Tempoet bestemmer I selv. Langs ruten findes poster med spændende
opgaver. Alle opgaverne handler naturligvis om den danske natur.
Turen afsluttes i den nybyggede Koldkærhytte, hvor deltagerne får
de rigtige svar og mulighed for at stille flere spændende spørgsmål.
GRÆSKAR OG GRØNTSAGER
– FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Onsdag 19. 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 25 kr. Kørsel med Tørvetoget koster
25 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.
I bålhytten laver vi en stor bålgryde med årstidens grøntsager og
masser af kartofler. 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 kl. 14 kører
Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
BYVANDRING I THIT OG JOHANNES V. JENSENS
FØDEBY, FARSØ
Dato:
Mødested:
Turleder:
Arr:

214

Onsdag 19. oktober kl. 14-ca. 15.30
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Inger–Lise Jæger
Støtteforeningerne for Thits Venner og Johannes V.
Jensen Museet
Pris:
50 kr. incl. entreer og kaffe.
Se beskrivelse af turen under tur 126 den 13. juli.
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NATURQUIZ FOR BØRNEFAMILIER I ØSTERÅDALEN
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Dato:
Torsdag 20. oktober kl. 10-12
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret, Aalborg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Østerådalen er et natur-eldorado. Området indbyder til mange slags
naturoplevelser – for alle aldre. I dag er der fokus på børnene.
Langs 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.
VILSTED SØ 10 ÅR
– JUBILÆUMSNATUR-NØRDTUR MED FUGLE OG DRAGER
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Dato:
Torsdag 20. oktober kl. 10-12
Mødested: P-pladsen på holmen ved den nye bro over Vilsted Sø
Arr:
Ornitolog Poul Hald Mortensen, Naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen og naturvejleder Karin
Winther Vesthimmerlands Kommune
Vi fejrer jubilæet med naturtur. Se de mange trækfugle ved søen. Store
flokke af forskellige ænder samt grågæs og Canadagæs dominerer
billedet ved søen. De våde enge langs søen gæstes af ryler og hjejler,
ofte i flokke på mange hundrede. Byg din egen fugl (drage) og se,
hvor langt den kan trække ud over søen i vinden.
KLOG PÅ KRONDYR – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Torsdag 20. oktober 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Vær med til at flå et nyskudt krondyr fra mosen skove. Dyret udskæres
og bruges til lækre smagsprøver på grill og en stor vildmosegryde
med friske grøntsager. Til frokost kan man også købe pølser og
brød, der tilberedes over bålet.Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på
smalsporsbanen ved centret.
GEOCACHING VED LILLE VILDMOSECENTRET

218

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag 21. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Husk din
smartphone.
Pris:
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
Bliv introduceret til geocaching, og prøv med egen smartphone at
gå på geocaching efter udlagte skatte ved centret. I bålhyttten er
bålet tændt, og der kan bages snobrød eller pandekager. Du kan
også købe pølser og brød, der tilberedes som frokost over bålet.
Medbring også gerne egen frokost. Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget
på smalsporsbanen ved centret.
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EFTERÅRETS MOSTDAG
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 22. 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.
BESØG I ELGENES LAND
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag 22. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert en god
idé.
Pris:
Den guidede tur er inkluderet i entréprisen. Kørsel
med Tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Guidet tur i egen bil til Portlandmosen, hvor guiden fortæller om
højmosens unikke dyre- og planteliv samt pleje med store græssere.
Fra Brandvagtstårnet opleves de store vandstandshævninger, og
måske ser vi områdets nye elge og krondyr eller kongeørnen, der
svæver over sine jagtmarker.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS OG RØRBÆK SAVVÆRK
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Dato:
Lørdag 22. 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 langsav og bloksav, og
fremstiller bl.a. brædder. Der fortælles om savværket og formidlingen
af skovens historie. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan
få lov at fælde et træ. Tag madkurven med, der er åbent i madpakkehuset. Rørbæk-saven er fra omkring 1938, og bloksaven fra Vegger
karetmagerværksted fra omkring 1890.
VILD MAD OVER BÅL – FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

222

Søndag 23. 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
I centrets bålhytte tilberedes vild mad over bål. Prøv at tage brysterne 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.
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GYDNING I KOVADSBÆKKEN
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Dato:
Lørdag 5. november kl. 10-11
Mødested: P-plads over for Rebildvej 48, 9520 Skørping
Turleder: Mark Højfeldt og Niels Sørensen, Rebild Kommune
OBS:
Gummistøvler, varmt tøj og solbriller. Evt. kamera.
Ørrederne gyder i de små bække i perioden oktober-februar. Det
er et fascinerende og sjældent syn. Hunnen graver et hul til sine
æg og imens jager hannen de andre hanner på afstand. Det ser
voldsomt ud, når sten og grus kastes rundt. Hvis du vil se, hvor
det foregår hvert år og i en af de mest fantastiske bække, skal du
møde op. Det en god ide med solbriller med polaroid og et kamera
med polaroidfilter, hvis ørrederne er hjemme. Polaroidglasset fjerne
spejlet på vandoverfladen, og du kan meget nemmere følge med i
den fascinerende gydning. Vel mødt.
OM HEKSE, KRYBSKYTTER,
”BLÆRE ELSE” OG KULBRÆNDERE

224

Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Søndag 6. november kl. 9.30-13.30
Parkeringspladsen ved Rebildhus i Rebild
Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
25 kr./person. Gratis for børn. Husk madpakke og
drikkevarer.
Fra Rebild går vi ad Ravnkildestien til Ravnkilde, som skovens heks,
Danny Druehyld, har et helt særligt forhold til. Efter en kort tur
gennem Lindenborg Ådal kommer vi til Kovsbækken og Lars Kjærs
Hus, og begge er rige på historier. Vi passerer et sted, hvor man
kan se de to træarter, der hver for sig har været mere end 100.000
år i Danmark. Den ene er bævreaspen, og vi skal høre om nogle af
de sagn, der knytter sig til den. Gennem Lille Stendal kommer vi til
Kulsvierpladsen, hvor man stadig laver trækul. Herfra går det tilbage
til Rebild og parkeringspladsen, og en af de smukkeste ture, man
kan gå i Rold Skov er til ende.
SKIRUTEN I ROLD SKOV GØRES KLAR
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Dato:
Søndag 6. 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 den flotte skirute 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.
Skilauget er vært ved bålpandekager og lidt varmt at drikke. Se
skiruten på www.roldskovskilaug.dk
PRIMIMAD, RÅVILDT OG CERTIFICERET SKOVBRUG
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Dato:
Søndag 6. november kl. 13-15
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 9, 9000 Aalborg
Arr:
Naturvejleder 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
standarter. Hele eftermiddagen kan du få svar på dine spørgsmål
om disse standarter og høre spændende nyt om fremtidens skovbrug
>>
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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 skriftligt materiale om certificeringen til
alle interesserede.
VANDRING I HAMMER BAKKER
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Dato:
Onsdag 9. november kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Vodskov Kirke
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen,
Ældresagen Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Turene er ca. 2-3 km lange. Ved Vodskov Kirke findes
et busstoppested.
Vodskovs smukke kirke står som et iøjnefaldende pejlemærke over
Vodskov by. Her begynder vi vandreturen og fortsætter gennem
institutionsbyen mod den efterårsklædte skov. Undervejs passerer vi
et smukt, gammelt træ og hører om baggrunden for, at det er udpeget
som Evighedstræ. Du kan vælge mellem to guidede vandreture. Den
ene på ca. 2 km og den anden på ca. 3 km. Undervejs fortælles om den
pragtfulde natur i Hammer Bakker og den spændende kulturhistorie,
der knytter sig til området.
GAMMEL JUL PÅ HESSEL

228

Dato:
Lørdag 19. og søndag 20. 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 børnenes jul på en gammel gård omkring
år 1900. Det er om skik og brug i gamle dage og om overtro og
kristendom. Men også om nisser, juletræer, gran og pynt, legetøj,
dans om juletræet med gårdnissen, julemusik og sang. Vi har skiftende
udstillinger om livet på en stor gård, hvor der bages i køkkenet og
brygges i bryggerset, og der vil strømme de herligste juledufte i
gennem hele stuehuset. Der er aktiviteter i stuehus, stalde, lade,
smedje og forvalterhus med forskellige former for boder, husflid og
ting som børn selv kan lave og få med hjem. Oplev stemningen af
jul i de gamle bygninger.
JULETUR I HØRBY PLANTAGE
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Dato:
Lørdag 19. november kl. 13-16
Mødested: P-arealet ved Mågesøen,
Hørby Plantage, Plantagevej, 9500 Hobro
Turleder: Inger Taylor, miljøvejleder, Mariagerfjord Kommune
OBS:
Husk praktisk tøj og fodtøj.
Juletiden er nær og hjemmet skal pyntes. Gør det miljøvenligt og
brug naturens materialer. Kom på naturtur, hvor vi samler materialer
fra naturen til julepynt – eller måske en gave? Men hvad kan bruges?
Hvor kan materialerne findes? Og hvad må indsamles fra offentlige
og private skove? Vi går en tur i Hørby Plantage ved Hobro og taler
om de planter og materialer, vi ser, og hvad de kan bruges til. Kom
med ud og nyd naturen, selv om det er ved at være vinter.
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INDSAMLING TIL JULEN I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Søndag 20. november kl. 13
Mødested: P-plads ved Koldkær Skov på Strandvejen
– mellem Hals og Hou
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
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 rute 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.
KILDER OG VANDLØB I LINDENBORG ÅDAL
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Dato:
Lørdag 26. november kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer
Turledere: Biolog Hans Heidemann Lassen 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.
ADVENTSDAG – EN JULESKOVTUR FOR HELE FAMILIEN
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Dato:
Søndag 27. november kl. 10-12
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Naturstyrelsen
OBS:
Medbring håndsakse og poser. Børnevenlig.
Julen nærmer sig. Det er 1. søndag i advent. Der skal gøres klar
med adventskrans, juledekorationer og meget andet. 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 27. november kl. 14-16
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
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.
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JULEVANDRING PÅ EGHOLM FOR HELE FAMILIEN

234

Dato:
Søndag 27. 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.
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.
DEN HEMMELIGE BUNKER,
ANDERS BUNDGAARD OG THINGBÆK
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Søndag 4. december kl. 9.30-12
P-pladsen ved Rebildcentret/Thingbæk Kalkminer
Rold Skovs Venner/Helge V. Qvistorff/Marthin Nygaard
Traveturen er gratis, men julefrokosten er for egen
regning.
I år går juleturen fra Rebildcentret ned til Lindenborg Ådal, hvor vi
følger åen hen til stedet, hvor indgangen til den underjordiske bunker,
Regan Vest, gemmer sig. Vi hører om dette ”hemmelige” sted, der
desværre endnu ikke er åbent for offentligheden. Ved Røde Mølle,
hvor der var vandmølle i gamle dage, går vi ad den snoede vej op ad
bakken, og vi på afstand kan se billedhugger Bundgaards fødested.
Det var også her på en landejendom, at Røverne fra Rold udførte et
af deres mest brutale overfald. Gennem Oplev kommer vi tilbage til
Rebildcentret og til vores traditionsrige julefrokost. På turen har
vi sikkert fået flere historier om jul og om nisser og julegrød, som
gamle på egnen har nedskrevet for år tilbage.
JULERUNDVISNING PÅ ALMEN KIRKEGÅRD

236

Dato:
Torsdag 8. december kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Almen Kirkegård,
Hasserisgade 9, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch
OBS:
Rundvisningen foregår i et roligt tempo med flere
stop undervejs.
Tag med på en stemningsfuld julerundvisning på Almen Kirkegård
i hjertet af Aalborg. De fleste gravpladser er nu julepyntede og
dækkede med gran til den forestående højtid. Undervejs besøger
vi flere gravsteder med Aalborgs personligheder fra gamle dage og
kommer forbi kapel, kolumbarium og mindelund. Vi ser også nærmere
på kirkegårdens spændende stedsegrønne træer og buske fra hele
verden med arter og sorter af bl.a. taks, cedertræ, buksbom, enebær,
thuja og cypres. Turen afsluttes med juleanekdoter om Politimanden
”Lange Anton” og skibsreder Carl Lorentzen, ”Goliat”, og vi tænder
lys ved deres grav og urne.
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FLAGERMUS I URBANS KÆLDER OG MOTION I NATUREN
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JANUAR-MARTS 2017

DET NYE FRILUFTSBAD OG GODE, GAMLE EGHOLM
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Dato:
Onsdag 14. december kl. 18-20
Mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Turleder: 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.

Dato:
Søndag 15. januar 2017 kl. 13
Mødested: P-plads ved Friluftsbadets hovedindgang
v/Skydebanevej
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Husk penge til færgebilletten.
Friluftsbadet har ikke forandret sig meget siden starten i 1947. Det
bliver der nu lavet om på. Aalborg Kommune omdanner sit nedslidte
friluftsbad til Vestre Fjordpark med fokus på fysisk aktivitet, leg,
læring, historie, natur og det rekreative element. Efter en orientering
om de nye planer, tager vi færgen til vinterlandskabet på Egholm.
En rask vandretur giver en god appetit og dagen afsluttes med en
kop dampende varm suppe.

SOLHVERVSTUR TIL ROLD SKOVS KILDER OG SOLTEGN

SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV
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Dato:
Lørdag 17. 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 tæt på årets korteste dag og kun en uge før jul. Stå af ræset
og følg med på Rold Skov Natur- og Kulturcenters traditionelle
solhvervstur fyldt med sagn, tro og overtro, anekdoter om skoven
i gamle dage og masser af tusmørke-stemning. Vi skal smage på
kildevand, mærke skovens energi og se lys i mørket. Vi afslutter
turen med noget varmt at drikke og lune æbleskiver.
HELLIG TRE KONGERS-VANDRING
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Tirsdag 27. december kl. 14-15.30
P-pladsen ved Mariager kirke
Jørgen Kruse, tlf. 29 91 36 99, kruse36@hotmail.com
Praktisk fodtøj og påklædning – ruten er ikke egnet
for gangbesværede.
Pris:
25 kr. Gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
Med Jørgen Kruse som tur-guide og fortæller vandrer vi her ad de små
skovstier gennem Munkholm i Mariager og hører her hele beretningen
om, hvad der skete de tre vise mænd undervejs mod målet. Ruten
er kun på ca. 2 km, så find traveskoene frem og tag hele familien
med ud på en frisk og eventyrlig julevandring. Men hvor turen går
hen – ja, det ved kun Jørgen Kruse og de andre vise mænd!
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Dato:
Mandag 22. januar 2017 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: www.rebildporten.dk/bookoplevelser senest d. 18/1
2017. Max deltagerantal: 12.
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 29. januar 2017 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: www.rebildporten.dk/bookoplevelser senest d. 25/1
2017. Max deltagerantal: 12.
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 19. marts 2017 kl. 13-15
Mødested: Skovløberstedet Teglgårds Hedehus,
Buderupholmvej 55 – indkørsel fra Buderupholmvej
Turleder: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard,
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. Vi
viser, hvordan man fælder sit eget brænde i skoven med motorsav.
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SOMMER-ARRANGEMENTER PÅ HESSEL

SOMMER-ARRANGEMENTER PÅ STENALDERCENTER ERTEBØLLE

MUSEET HERREGÅRDEN HESSEL

STENALDERCENTER ERTEBØLLE

HISTORISK VANDRETUR
– FØLG MAGTENS FODSPOR FREM TIL HESSEL

EN FORANDERLIG VERDEN

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

Dato:
Ugerne 26-31, tirsdage kl. 13-ca. 14.15
Mødested: Cafeen på Museet
Turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
OBS:
Ikke kørestoleegnet eller egnet for dårlig gående.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i cafeen.
En vandretur på ca. 3 km over Hessels jorder ned til vandet – hvor
der bliver fortalt om stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid
og middelalder og hvordan de tider har påvirket landet – og dermed
Hessel. 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.
LEVENDEGØRELSE – ISÆR FOR BØRN
Dato:

Ugerne 27-31, onsdage kl. 11-15
(Museet har åbent 10-16)
Mødested: Cafeen på Museet
Pris:
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 på det gamle komfur og meget andet. Børn
har mulighed for at blive klædt ud. Obs. Vi skifter med aktiviteterne.
LIMFJORDSFORTÆLLINGER
Dato:
Ugerne 27-32, torsdage kl. 14-15
Mødested: Cafeen på Museet
Turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
OBS:
Ikke kørestoleegnet eller egnet for dårlig gående.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis. Billet købes i cafeen.
Guidet rundvisning. 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. af de afmærkede ruter.
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Gl. Møllevej 8, Ertebølle
9640 Farsø
Tlf. 98 63 67 68
www.stenaldercenter.dk

Dato:

23. og 30. juni, 7., 14., 21. og 28. juli,
4., 11., 18. og 25. august – alle dage kl. 11
Mødested: Stenaldercenter Ertebølle
Landskabet fortæller en dramatiske klimahistorie, der kan opleves
lige uden for 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:

28. juni, 5., 12., 19. og 26. juli, 2. og 9. august
– alle dage kl. 11
Mødested: Stenaldercenter Ertebølle
OBS:
Praktisk påklædning – arrangementet foregår ved
fjorden.
I Ertebølle-folkets tid var fjorden den vigtigste fødekilde. Her fiskede
man alt fra små fisk til store hvaler, samlede østers og andet godt.
Vi gør Ertebølle-folket kunsten efter og forsøger at fange fisk med
stenalderfolkets fiskeredskaber.
TUREN GÅR TIL ERTEBØLLE KØKKENMØDDINGEN
Dato:
29. juni, 6., 13., 20., 27. juli – alle dage kl. 11
Mødested: Stenaldercenter Ertebølle
På denne tur får du fortællingen om livet, da havet stod seks meter
højere end i dag, og salte strømme fra Nordsøen gjorde Limfjorden
til et overdådigt spisekammer. Igennem 1000 år har stenalderfolket
siddet på strandkanten og nydt frugterne af de naturlige østersbanker
i fjorden. De mange måltider, der er blevet indtaget her, har resulteret
i en 140 meter lang dynge af skaller, også kaldet en køkkenmødding.
Historien om køkkenmøddingen ved Ertebølle er en fortælling om,
hvorfor en bunke gammelt affald kom til at give navn til en historisk
periode, der er internationalt kendt.
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SOMMERPROGRAM PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

BESØG ELGENES LAND OG KØR MED TØRVETOGET
I LILLE VILDMOSE

LILLE VILDMOSECENTRET

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

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 2016:
19. marts-31. maj

kl. 10-16

Juni, juli og august

kl. 10-17

1. september-23. oktober kl. 10-16
DET GÅR HELT I FISK – STRANDAKTIVITET I ØSTER HURUP
Dato:
Hver mandag i uge 26-32 kl. 10.30-12
Mødested: Badestranden nord for Øster Hurup Havn
OBS:
Sommertøj og bare tæer.
Pris:
Gratis.
Vær med til at fange krabber og rejer på det lave vand. Dyrene
studeres i et lille bassin på stranden. En lokal fisker fremviser frisk
fangede fisk og der laves smagsprøver.
På Lille Vildmosecentret er bålet tændt, og du kan købe pølser til
din frokost.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Kør
en tur med mosens gamle lokomotiv. Det koster 25 kr. ved samtidig
køb af entrébillet til centret.
LEG MED TROLDEN LILLE VILDMA OG KØR MED TØRVETOGET
Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Hver tirsdag i uge 26-32 kl. 10.30-12 og 13-15
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris.
Kørsel med Tørvetoget koster 25 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 prøv centrets store naturlegeplads.
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost. Kl.
13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Kør en
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
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Hver onsdag i uge 26-32 kl. 10.30-12.30 og 13-15
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter en god
idé.
Pris:
Den guidede tur er inkluderet i entréprisen. Kørsel
med Tørvetoget koster 25 kr. ved samtidig køb af
entrébillet til centret.
Guidet tur i egen bil til Portlandmosen, hvor guiden fortæller om
højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv. Fra Brandvagtstårnet opleves de store vandstandshævninger, og forhåbentlig
ser vi områdets nye elge og krondyr eller måske kongeørnen.
I bålhytten er bålet tændt, og du kan købe pølser til din frokost.
Kl. 13 og kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
SØENS HEMMELIGHEDER OG KØRSEL MED TØRVETOGET
I LILLE VILDMOSE
Dato:
Hver torsdag i uge 26-32 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 25 kr. ved samtidig køb
af entrébillet til centret.
kom og oplev søens hemmeligheder. 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 kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret. Ta´
med på tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne.
VILD MED VILDMOSEN OG KØRSEL MED TØRVETOGET
Dato:
Mødested:
OBS:
Pris:

Hver søndag i uge 26-32 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 25 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 kl. 14 kører Tørvetoget på smalsporsbanen ved centret.
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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
Se de mange muligheder for at dyrke et aktivt friluftsliv
www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv
MARIAGER FJORD
Brug Mariagerfjordguiden på mobilen.
Rundt om fjorden er der 40 2D-koder,
hvor du kan hente historier, kort,
billeder og turforslag.

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

CYKEL- OG VANDRERUTER PÅ MOBILEN
ROLD SKOV
Røverknolden,
naturlegeplads og musikalsk uderum

I app’en Scandinavian Trails kan du finde de fleste cykel- og
vandreruter i Himmerland.

Download fra Google

Mountainbikeruterne

Download fra appstore

HÆRVEJEN
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
esben.buch@aalborg.dk
Naturvejleder Ole Henrichsen
ole.henrichsen@aalborg.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
Naturvejleder Søren Kiel Andersen
www.limfjordsmuseet.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
Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk

Bjerg og Søbye, Thingbæk
www.bjergogsoeby.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
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Journalist Uffe Westerberg
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

Museerne i Rold Skov
· Blokhusmuseet
· Buderup Ødekirke,
· Jagt-, Skovbrugsog Spillemandsmuseet,
· Thingbæk Kalkminer
www.roldskovmuseerne.dk
Museet Godthaab Hammerværk
www.godthaab-hammerværk.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 m.m.
www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv
Naturturist
Turbeskrivelser for naturområder i Himmerland
www.naturturist.dk
Ridespor i Himmerland
Ruter, turforslag og foldere.
www.ridesporihimmerland.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
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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.

