
INVITATION
Indvielse af Kastbjerg Ådal
- naturprojekt og stier
Søndag den 24. september kl. 13-16.30

Mødested: Sem Forsamlingshus, Semvej 22, Sem, Mariager
Indvielsen sker på Bredkildebroen - ca. 1 km gang fra Sem

Gangbesværede kan blive kørt fra Sem Forsamlingshus til Bredkilden - bestil 
plads hos Annette Rørbæk Hansen på 97113608 senest 20. september kl. 16

SE PROGRAM PÅ BAGSIDEN

Stigruppen for Kastbjerg Ådal 
med lokale repræsentanter



PROGRAM
Indvielse af Kastbjerg Ådal-projektet

Søndag den 24. september 2017 kl. 13 – 16.30

Kl. 12.30-13  Parkering ved Sem Forsamlingshus, Semvej 22, Mariager 
Herfra er der en gåtur på ca. 1 km til midten af Bredkildebroen*

Kl. 13.00 – 14.00: Indvielse

Indvielsen sker på Bredkildebroen midt i Kastbjerg ådal
- Skovrider Bendt Egede Andersen holder åbningstale 
- Borgmestrene fra Mariagerfjord og Randers kommuner holder tale
- Klipning af snor på Bredkildebroen 
- Info om aktiviteter ved lokale, Josine van Diepen og Per Edgar Jørgensen
- Uddeling af programmer for aktiviteter i ådalen

Kl. 14.00 – 16.30: Aktiviteter i ådalen

Gå en tur på tværs af ådalen fra Bredkilderuten til Ulvholmruten 
med miljøvejleder Inger Taylor - ca. 8 km og tag minibussen tilbage.

Aktiviteter på Bredkilderuten 
På Bredkilderuten mellem Sem og Enslev Mose er der fx smagsprøver på pølser 
af naturkød og vin fra Sem, hør om Skandinaviens ældste vej og projektet i ådalen, 
herunder genslyngningen og rigkær, gå turen rundt på Bredkilderuten mv.

Aktiviteter på Ulvholmruten 
På Ulvholmruten mellem Kærby Mølle og Lambækdal kan du fx bage din egen 
pandekage over bål, høre om Kærby Mølle, slå med le, høre om rigkær og finde ud 
af mere om Ulvholm slot.

Minibus mellem ruterne
Der går minibus fra kl. 14 til 16.30. Den kører frem og tilbage mellem P-pladsen 
ved Sem Forsamlingshus og Kærby Mølle.

*Der er også mulighed for, at tage minibussen kl. 12.30 fra P- pladsen ved Sem forsamligshus og 
ned til Bredkilden, hvis du er gangbesværet. Bussen vil også køre tilbage til P-pladsen. Du skal blot 
bestille plads hos Annette Rørbæk Hansen på tlf. nr. 97113608 senest 20. september kl. 16.00.


