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I NATUREN GROR VI ALLE
”Børn gror i natur” er navnet på en kampagne, som er sat i værk af
Aalborg Kommune og har som mål, at naturoplevelser bør være en
obligatorisk del af alle børns hverdag. Børns oplevelser i naturen
er ligeså vigtige for deres psykiske og fysiske helbred som sunde
madvaner og motion. De bliver nemlig større i naturen.
Det er jo helt rigtigt, men gælder jo sådan set os alle. Også voksne
bliver større ude i det fri. Vores sind åbner sig for indtryk, når vi
slukker for telefonen og går off line for en stund. Vi får det bedre
både i krop og sjæl.
I denne 13. udgave af Naturguiden har vi sat fokus på ture og aktiviteter for børn og familier. Uden de voksnes lyst og indsats kommer
børnene ikke ud. Vi har prøvet at gøre det nemt for forældre og
bedsteforældre at finde vej ud i naturen ved at
indføre et lille symbol ved de mest børne- og
familieegnede ture.
Ellers er alt ved det gamle: Alle ture og arrangementer er guidede
og byder på unyttige, tankevækkende og stimulerende oplevelser
i Himmerlands natur og kulturhistorie. De fleste ture er gratis og
kræver ikke tilmelding. Nogle har dog en beskeden brugerbetaling
og krav om tilmelding. Se nærmere ved den enkelte tur, om den er
egnet for dårligt gående. 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
Naturstyrelsens 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 og Naturstyrelsen i Himmerland
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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JANUAR-FEBRUAR 2019

TRAVETUR I DET SMUKKE VINTERLANDSKAB VED REBILD BAKKER
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 13. januar kl. 13-15
Rebildporten, Rebildvej 25A, 9520 Skørping
Rebild Guide Nina Værum
Turlængde cirka 3,5 km. Turen er ikke for gangbesværede. Medbring varmt tøj og fodtøj efter vejret.
Pris:
25 kr./person. Betales kontant eller via MobilePay til
guiden på dagen.
På denne guidede tur får vi forhåbentlig set det fantastiske landskab
ved Rebild Bakker klædt i hvidt. Vi følger den unikke panoramarute over de højeste bakketoppe, gennem erosionsdale og forbi de
reneste vandløb og kilde-områder. Guiden fortæller undervejs om
nationalparken, landskabsdannelsen, kulturen og naturen i bakkerne.
Vi håber på en magisk oplevelse i et snedækket eventyrlandskab.
SKRIG I SKOVEN VED NATTETIDE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 26. januar kl. 22-24
Stendalsvej 26, 9520 Skørping
Rebild Guide Jens Vinge, Skov og Landskabsingeniør
Hensigtsmæssig varm påklædning, medbring
håndlygte, kaffe/te, turen foregår på skovveje.
Hunde må ikke medtages.
Pris:
50 kr./person. Betales med MobilePay 22 84 01 17
til guiden på dagen.
På en guidet vandretur bevæger vi os dybt ind i den mørke Rold Skov
og lytter undervejs til nattens lyde. Hvilke skabninger er aktive på
denne tid af døgnet? Måske vil der være mulighed for, at lytte til
bl.a. ugle, ræv og, hvem ved, måske en ulv!
KYNDELMISSE I VINTERLANDSKABET VED REBILD BAKKER
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 2. februar kl. 13-15
Rebildporten, Rebildvej 25A, 9520 Skørping
Rebild Guide Nina Værum
Turlængde cirka 3,5 km. Turen er ikke for gangbesværede. Medbring varmt tøj og fodtøj efter vejret.
Pris:
25 kr./person. Betales kontant eller via MobilePay til
guiden på dagen.
Kyndelmisse falder den 2. februar hvert år. Ordet kyndelmisse er
en fordanskning af det latinske Missa candelabris, som betyder
lysmesse. Kyndelmisse er altså en lysfest. Vi følger den unikke
panoramarute over de højeste bakketoppe, gennem erosionsdale
og forbi de reneste vandløb og kildeområder. Guiden fortæller om
nationalparken, landskabsdannelsen, kulturen og naturen. Vi håber
på en magisk oplevelse i et snedækket eventyrlandskab.
NATURBASENS FUGLEKASSEVÆRKSTED
Dato:
Mandag den 5. februar kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Aars Skov, Svenstrupvej 7, 9600 Aars
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
Kommune, www.naturekspeditionen.dk
Fuglekasse-konkurrence. De deltagende familier får til formålet
udleveret træ, søm og en fuglekassegenerator. Den familie, hvis
fuglekasse der først flytter fugle ind i, vinder hængekøjer til deltagerne på holdet. Alle deltagere får udleveret NaturNørd-diplom.

AFLYST
SE TUR 3 DEN 18. FEBRUAR I STEDET

FEBRUAR 2019
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BESKÆREKURSUS I KERNEFRUGT (ÆBLER OG PÆRER)

1

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 16. 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: Tilmelding nødvendig på tlf. 98 33 90 64. Først til
mølle. Max 15 deltagere pr. hold.
Pris:
150 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 m.v.
TRAVETUR I VINTERLANDSKABET VED REBILD BAKKER

2

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 17. februar 9.30-11.30
Rebildporten, Rebildvej 25A, 9520 Skørping
Rebild Guide Nina Værum
Turlængde cirka 3,5 km. Turen er ikke for gangbesværede. Medbring varmt tøj og fodtøj efter vejret.
Pris:
25 kr./person. Betales kontant eller via MobilePay til
guiden på dagen.
På denne guidede tur får vi forhåbentlig set det fantastiske landskab
ved Rebild Bakker klædt i hvidt. Vi følger Premium vandreruten over de
højeste bakketoppe, gennem erosionsdale og forbi de reneste vandløb
og kildeområder. Guiden fortæller undervejs om nationalparken,
landskabsdannelsen, kulturen og naturen i bakkerne. Vi håber på
en magisk oplevelse i et snedækket eventyrlandskab.
NATURBASENS
FUGLEKASSEVÆRKSTED

3

Dato:
Mandag den 18. februar kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Aars Skov, Svenstrupvej 7, 9600 Aars
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
Kommune, www.naturekspeditionen.dk
Fuglekassekonkurrence. Byg det mest attraktive fuglehus til naturbasen og vind hængekøjer. De deltagende familier får til formålet
udleveret træ, søm og en fuglekassegenerator. Den familie, hvis
fuglekasse der først flytter fugle ind i, vinder hængekøjer til deltagerne på holdet. Alle deltagere får udleveret NaturNørd-diplom.
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BØRN GROR I NATUR · 1
OPLEV SOVENDE FLAGERMUS

FEBRUAR 2019
4

Dato:
Tirsdag den 19. februar kl. 9.30-11
Mødested: P-plads ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Medbring gerne lommelygte.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. Tag
med på en spændende, underjordisk flagermustur i Urbans Kælder.
Kælderen er normalt sikret som flagermusreservat med en aflåst
gitterlåge, men i dagens anledning lukker vi op og ser nærmere på
de sovende flagermus.
Den første af 13 ture i 2019 under temaet ”Børn gror i natur”. Aalborg
Kommune mener, at oplevelser i naturen bør være en obligatorisk del
af alle børns hverdag. Børns oplevelser i naturen er ligeså vigtige for
børns psykiske og fysiske helbred som sunde madvaner og motion.
Børn bliver nemlig større i naturen.
BØRN GROR I NATUR · 2
BYG EN FUGLEKASSE OG LÆR AT TÆNDE BÅL

5

Dato:
Onsdag den 20. februar kl. 14.50-17
Mødested: Egholmfærgen på Aalborgsiden
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
OBS:
Husk penge til færgebillet og evt. kikkert og hammer.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. På
Egholm findes en helt speciel ro og fantastisk natur. Det er i disse
rammer, vi bygger nyttige fuglekasser til vinterens frysende fugle.
Mennesker har i tusindvis af år tilberedt mad og varmet sig ved bålet.
Du får her nogle gode fiduser til denne urgamle overlevelsesteknik.
FAR VILD I SKOVEN MED MORTEN OG METTE
VINTER

6

Dato:
Onsdag den 20. februar kl. 16-18
Mødested: Stabelpladsen, Skovvej 68, 9510 Arden
Turledere: Morten Brynildsen og Mette Ósland Pedersen for
Skovlauget i Arden
OBS:
Medbring gerne lygter til skumringstimen.
Pris:
25 kr./person. Kontant eller via MobilePay til
guiderne på dagen.
Kom med på en 1½ times guidet tur uden for sti og vej – for børn og
deres (bedste)forældre. Om vinteren har naturens skabninger mange
forskellige strategier for at klare den kolde årstid. Vi taler om dem,
der går i hi, og de andre, der overlever på anden måde. Efter turen
tænder vi bål og rister pølser og brød over flammerne. Medbring
selv drikkevarer, service og evt. anden mad, I vil tilberede over bål.
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BØRN GROR I NATUR · 3
OPLEV DVASKE HUGORME OG LÆR AT FINDE RAV

7

Dato:
Lørdag den 9. marts kl. 13-15
Mødested: P-plads ved Nordmandshage (ved rensningsanlægget)
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. En
dejlig eftermiddag i en helt fantastisk natur, hvor vi sætter lid til
heldet. Vi finder måske en forårssøvnig hugorm, der ligger og suger
solens varmende stråler. Og måske er vi heldige at finde en skinnende
klump rav på stranden.
DET SKAL HANDLE OM KRYBSKYTTER

8

Dato:
Søndag den 10. marts kl. 9.30-13.30
Mødested: Statsskovens P-plads på Møldrupvej,
1500 meter syd for Torvet i Skørping
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
35 kr.
Rute: P-plads - Bregnesø - Mosskovvej (Artollerist-Niels) - Tøtteruphus - Hedekrog (Hede-Knud) - rundt om Økssø - rundt om
Mossø - Skovhaven - p-plads. Vi skal på en dejlig tur, hvor vi går
rundt om både Mossø og Store Økssø. På turen skal vi høre om nogle
af de fæle krybskytter, der ikke var så fæle endda. Et par af dem,
der havde tilknytning til denne del af skoven er Artollerist-Niels og
Hede-Knud. Blandt andet skal vi se det sted, hvor ”Artolleristen”
skød sit sidste dyr – da var han 70 år gammel.
UD I NATUREN PÅ DET STORE LÆRRED

9

Dato:
Søndag den 17. marts kl. 14-17
Mødested: Kinorevuen, Sverriggårdsvej2, 9520 Skørping
Pris:
100 kr. inkl. kaffe og kage. Billetter kan bestilles på
www.kinorevuen.dk
Gik du glip af Rold Skov Naturfilm Festival 2018 har du her en
ny chance for at se fremragende naturfilm. Vi viser den anden,
selvstændige del af Claes Andréns film ”Naturen som forbillede”,
der handler om, hvordan skovens planter og dyr inspirerer til nye,
teknologiske landvindinger. Desuden Ulf Jonassons fabelagtige
billedberetning ”Skovens hvide konge” om elgtyren Ferdinand i
Värmland og endelig Jacob Wallins ”Levende Taiga” om at skabe ny
natur gennem afbrænding. Tre film fra vore naboland Sverige med
vidunderlige billeder, ny viden og stor natur.
VANDRING AD NORDSØSTIEN FRA HOU TIL HALS

10

Dato:
Torsdag den 21. marts kl. 10-15
Mødested: P-pladsen ved Hou Havn ved Sejlklubben
Turledere: Naturvejleder 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.
>>
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MARTS · APRIL 2019

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.
ÉN WEEKEND – ÉN KNIV – ELLER NOGET ANDET BRUGBART

11

Dato:

Lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts
Begge dage kl. 9-16
Mødested: Oplyses ved tilmeldingen
Turleder: Kulsvierne Henning Christensen og Mogens Hinge
og naturvejleder Søren Risborg
OBS:
Madpakke og drikkelse med til frokost begge dage
samt en thermokande med varmt at drikke.
Tilmelding: Senest fredag den 15. marts til Søren Risborg på mail:
isrni@rebild.dk
Kom med kulsvierlaugets smede på weekend-smedekursus. Mogens
og Henning vil lærer dig at smede mindre, men brugbare ting og….
Har du mod på det, smeder vi en knivklinge om lørdagen og bruger
søndagen til at skæfte den, så du har din egen kniv med hjem. Et
rigtigt ”bonderøvskursus”.
VI SAMLER AFFALD I RANUM

12

Dato:
Søndag den 31. marts kl. 10-12
Mødested: På Torvet i Ranum
Turleder: Karen Steffensen, tlf. 23 88 00 99 Danmarks
Naturfredningsforening og Ranum Borgerforening
OBS:
Medbring selv handsker.
Ruterne fordeles mellem deltagerne og vi slutter kl 12 på Torvet.
BÆVERARRANGEMENT I VESTHIMMERLAND

13

Dato:
Søndag den 31. marts kl. 10-12
Mødested: Østerkrat 11, 9240 Nibe
Turleder: Vildkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen, Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune i
samarbejder med lodsejerne i Østerkrat
Naturvandring på private arealer langs Sønderup å i Østerkrat, hvor
bæverne er aktive. Turen indledes med kort informationsmøde, hvor
man kan møde lodsejeren, vildtkonsulenten og naturvejlederen.
DET SKAL HANDLE OM RØVERNE FRA ROLD

14

Dato:
Søndag den 7. april kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved kirken i Rold.
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
35 kr.
Rute: Rold Kirke - Teglsø - enebærstykket - Lindenborg Å - Rold
Kilde - gå langs landevejen til Rold Kirke. Vi skal på tur i den smukke
og kuperede Rold Vesterskov, der hører under Lindenborg Gods. Det
var her ved Trydsø, at de fleste røveroverfald fandt sted. Men vi skal
ikke kun høre om røvere, vi skal frem for alt nyde naturen, og der er
spændende steder som den smukke Teglsø, hvor man tidligere kunne
se grevens jagtslot, men også Enebærstykket og Danmarks hurtigst
løbende kilde ”Rold Kilde” er seværdigheder af høj karat.
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FORÅRSFORNEMMELSER, FLIRT OG FOTO

15

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 7. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Året er allerede godt i gang og knopper på træer og buske svulmer i
forårssolens varme og inden længe eksploderer naturen i alverdens
smukke farver. Vi hilser foråret velkommen og kører en guidet tur i
mosen i egne biler, hvor vi fra første parket skal opleve de mange
forårstegn. På turen kan det også være, at vi er heldige at opleve
elgene, som er kommet i forårshumør. Efter turen er der mulighed for
at se de smukke naturbilleder i fotoudstillingen på Vildmosegaard.
Besøg www.lillevildmose.dk for at se Tørvetogets afgangstider og
vildsvinenes fodringstider.
UDVANDRERHISTORIER FRA HIMMERLAND

16

Dato:
Mandag den 8. april kl. 19.30-21.30
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Turleder: Museum Rebild
Pris:
45 kr. inkl. kaffe og brød.
Britta Nielsen, Støvring, har fundet spændende udvandrerhistorier,
som hun vil fortælle om ledsaget af gamle fotos. Himmerland hører
til et af de områder, hvor rigtigt mange forlod hjemstavnen i årene
1850-1920 for at finde en ny og bedre tilværelse i USA. Vi skal
synge nogle gamle udvandrersange, og måske har du en historie du
vil bidrage med.
VILD MAD-WORKSHOP PÅ HOVEDBIBLIOTEKET I AALBORG

17

Dato:
Tirsdag den 9. april kl. 15-17
Mødested: Hovedbiblioteket i Medborgerhuset i Aalborg
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Aalborg Bibliotekerne
OBS:
Medbring dine egne selvsankede vilde urter og
svampe til artsbestemmelse.
Det er højsæson for indsamling af vilde urter i Aalborg Kommunes
offentlige parker, i skove og naturområder. I samarbejde med Aalborg
Bibliotekerne arrangerer vi derfor en workshop med fokus på årstidens
spiselige vilde urter og forårssvampe. Hør om de vigtigste regler,
når du skal skelne spiselige urter og svampe fra giftige. Hør nyt om
de nyttige apper Vild Mad og Det Grønne Guld, der giver et hurtigt
lokalitetsoverblik og omkring 100 opskrifter med vilde urter. Aalborg
Bibliotekerne udstiller og udlåner et spændende udvalg af gode
urtebøger, der er helt uundværlige, når du i skoven eller parken
indsamler vilde urter på egen hånd.
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SEM HEDE MED HISTORISKE SPOR
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Dato:
Tirsdag den 9. april kl. 18.30-20.30
Mødested: Edderup Autoophug, Havndalvej 45, 9550 Mariager
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne v/ Karen Elise
Brinkman
OBS:
Betalingen går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Pris:
20 kr.
Poul Rasbech, Sembygård, vil guide os over Sem Hede. Oprindeligt
blev Sem Hede fredet for at bevare nogle meget velholdte oldtidsagre.
De findes stadig, men i dag er området lige så vigtigt, fordi det er
et stykke oprindeligt hede. På denne historiske dato vil vi også
stoppe ved et lille vandhul, hvor den første nedkastning til Hvidstengruppen fandt sted. I marts måned 2018 var det netop 75 år siden,
at Hvidstengruppen modtog deres første containere på Sem Hede.
Vi går sammen på opdagelse i naturen, får frisk luft, bliver klogere
og gør samtidig en forskel for børn på Julemærkehjemmet i Hobro.
MOTIONSTUR OG FORTÆLLING FOR ALLE · EGHOLM

19

Dato:
Onsdag den 10. april kl. 10.15-14
Mødested: Kronborg på Egholm
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Ældresagen Aalborg og Aalborg
SeniorSport
OBS:
Du kan enten deltage i et ”foredrag” om Egholm (ca. 1
time) eller i en motionstur på ca. 10 km (ca. 4 timer).
Vandreturen er ikke egnet for dårligt gående, da vi
følger smalle trampestier på en del af ruten. Husk
madpakke, drikkevarer og fornuftigt tøj/fodtøj.
Tur til Egholm for alle. Har du ikke mod på en længere motionstur, så
brug en times tid på at lytte til de spændende historier om Egholm.
De bliver fortalt ved Kronborg, så du behøver blot at tage turen med
færgen. Ellers kan du gå med på en frisk travetur på cirka 10 kilometer
ad øens markerede gule turrute Egholm rundt. Undervejs kan du
opleve Egholms smukke naturlandskab, høre om øens spændende
lokalhistorie, se sjældne trækfugle som Lysbugede knortegæs, og
med lidt held opleve rådyr og ræve.
DET DANSKE MÅLTID I 15.000 ÅR

20

Dato:
Onsdag den 10. april kl. 19
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museumsinspektør Bettina Buhl fra Det Grønne
Museum, og Museet Herregården Hessel
OBS:
Max 70 personer.
Tilmelding: Inden 1. april: museetherregaardenhessel@gmail.com
eller tlf. 20 58 22 01.
Pris:
50 kr.
Museumsinspektør Bettina Buhl arbejder med forskning og formidling
af måltidets kulturhistorie på Det Grønne Museum, Gl. Estrup. Foredraget kommer bag om måltidets kulturhistorie i Danmark: Råvarerne,
tilberedningen og serveringen gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i
haven, på marken og selvfølgelig skal vi have et spændende kig på
de ældste kogebøger.

<< Klik for at se oversigtskort
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I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 13. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
En guidet tur i mosen med besøg på Portlandmosen, hvor guiden
fortæller om højmosens unikke dyre- og planteliv. I Brandvagttårnet
opleves naturgenopretningen og forhåbentlig ser vi mosens elge og
krondyr eller måske kongeørnen. Et nyt formidlingssystem gør det
muligt for guiden at fortælle under kørsel via bilradioen. Efter turen
er der mulighed for at køre en tur med Tørvetoget og gå hen i Det
Vilde og se vildsvinene blive fodret – se tider på www.lillevildmose.dk
NATUREN I HAVEN · BYG FUGLEKASSER,
FLAGERMUSKASSER OG INSEKTHOTELLER

22

Dato:
Lørdag den 13. april kl. 14.30-16.30
Mødested: Ved Fælleshuset ”Oasen”, Over Vejen, 9220 Aalborg Øst
Arr:
Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Formand Inger Kløjgaard, Haveforeningen Jørgen Berthelsens Minde
OBS:
Medbring gerne egen skruemaskine og egen hammer.
I anledning af kolonihavebevægelsens 100-års jubilæum indbyder
Aalborg Kommune alle interesserede til et spændende arrangement
ved Oasen i kolonihaveforeningen Jørgen Bertelsens Minde i Aalborg
Øst. Naturvejlederne fortæller om, hvordan du får mere natur i
haven og hvordan du kan få flere vilde fugle, insekter, pindsvin og
tudser lokket til. Vi bygger ynglekasser til de nyttige mejser, der
hjælper haveejeren med at holde bladlus nede, opholdskasser til de
spændende flagermus, der om natten spiser store mængder af myg
og insekthoteller, der giver ly til flere nyttige insekter. De nybyggede
kasser får du med hjem til din egen have som jubilæumsgave fra
Aalborg Kommune.
PÅSKEVANDRING OMKRING MARIAGER

23

Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Palmesøndag den 14. april kl. 10-16
Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Birgittaforeningen i Mariager
Praktisk fodtøj og beklædning og medbring madpakke
og drikkelse til frokost undervejs.
Tilmelding: Til turleder Anni Engedal anniengedal@hotmail.com
dog kun nødvendig, hvis du ønsker at spise med efter
vandringen.
Pris:
40 kr. inkl. pilgrimssuppe efter vandringen.
I fortsættelse af Palmesøndags-gudstjenesten i Mariager kirke
vandrer vi ad historiske stier ud til Dania med de gule bygninger,
som i folkemunde kaldes Nyboder. Vandringen er på i alt ca. 15 km
med pauser hver time og frokost undervejs. Efter vandringen er
der pilgrimssuppe, sang og hyggeligt samvær i klosterbygningens
munkesal i Mariager.
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LILLE VILDMOSE I ØRNEPERSPEKTIV
VANDRETUR TIL KÆLLINGBJERG KLINT
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 14. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Tag med på årets første vandretur 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 resultaterne
af vandstandshævningerne og udsætningerne af elge og krondyr
i mosen. På toppen nydes en kryddersnaps, mens kongeørnen
forhåbentlig svæver over mosen. Efter turen er der mulighed for at
køre en tur med Tørvetoget og gå hen i Det Vilde og se vildsvinene
blive fodret – se tider på www.lillevildmose.dk
PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV
I NATURVÆRKSTEDET

25

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Mandag den 15. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Pip, Pip – de små, bløde påskekyllinger er flyttet ind i Naturværkstedet, og hele påsken har I mulighed for, at kæle for kyllingerne
og klippe påskepynt, som kan pynte hjemme hos jer selv. I kan også
male på æg eller bygge et højt tårn af æggebakker. I bålhytten er
bålet tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost og tilberede ved
bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget og gå hen i Det Vilde
og se vildsvinene blive fodret – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk
PÅSKEPIP OG ÆGGESJOV
I NATURVÆRKSTEDET

26

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Tirsdag den 16. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 25 den 15. april.

<< Klik for at se oversigtskort
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 17. april kl. 19-21
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Medbring gerne
kikkert og lommelygte.
Pris:
70 kr./voksen, 40 kr./barn (3-12 år). Betaling foregår
via MobilePay eller kontant til guiden.
Hvad gemmer sig ude i mørket når solen går ned over Lille Vildmose?
Tag med på guidet tur i egne biler og vær med til at kigge efter dyrene
i skumringen. Oplev Lille Vildmose by night – Jyllands mørkeste og
mest stjerneklare sted. Husk lommelygter og varmt tøj og kom med
på en spændende tur i mørket og se Lille Vildmose i et helt andet
lys. Læs mere på www.lillevildmose.dk
DØD, SULT OG KAMPEN FOR
OVERLEVELSE I DET VILDE

28

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Torsdag den 18. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Lyt! Var det en ulv der hylede i det fjerne? Gå med guiden på opdagelse
i Det Vilde og hør mosens lyde og bliv klogere på fortidens og
fremtidens dyr. Se vildsvinene bliver fodret ved fodertønden, og
besøg Dødens Tårn – hvis I tør! Her skal I høre om død, sult og
de vilde dyrs kamp for overlevelse i naturen, og hvordan død kan
skabe nyt liv. En tur til toppen af tårnet belønnes med udsigt over
kadaverpladsen og Birkesø. I bålhytten er bålet tændt, og I kan købe
pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre
en tur med Tørvetoget – se afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk
DØD, SULT OG KAMPEN FOR
OVERLEVELSE I DET VILDE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

29

Fredag den 19. april kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 28 den 18. april.
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MOSENS TÅRNE OG SØER · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 20. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Medbring gerne
kikkert.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Guiden udvælger de tårne og søer i Mellemområdet, hvorfra man
på denne årstid får de største naturoplevelser. I egne biler kører
vi rundt og gør stop undervejs – måske er vi heldige at få øje på
mosens mastodonter – elg og krondyr. På søernes blanke overflader
skal vi iagttage mosens rige fugleliv, og fra tårnene belønnes vi med
den storslåede udsigt over ét af Danmarks smukkeste naturområder.
Efter turen er bålet tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost
og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget og
se vildsvinefodring – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER

31

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 21. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
PÅSKEVANDRETUR TIL ROVFUGLETÅRNET

32

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Mandag den 22. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Vi slutter Påsken af med en vandretur til Rovfugletårnet. Undervejs
vil guiden fortælle om naturgenopretning af mosen via vandstandshævninger. Få sidste nyt om mosens elge og krondyr, der gennem
vinteren har opholdt sig i området omkring Rovfugletårnet. I tårnet
nydes en kryddersnaps, mens vi forhåbentlig nyder kongeørnen
svæver over Lille Vildmose. Efter turen er bålet i centrets bålhytte
tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet.
Husk også at køre en tur med Tørvetoget og se vildsvinefodring – se
tider m.m. på www.lillevildmose.dk
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FAR VILD I SKOVEN MED MORTEN OG METTE
FORÅR

33
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CYKELTUR TIL FLAGERMUSENS HUSE I SKOVEN

Dato:
Onsdag den 24. april kl. 17-19
Mødested: Stabelpladsen, Skovvej 68, 9510 Arden
Turledere: Morten Brynildsen og Mette Ósland Pedersen for
Skovlauget i Arden
Pris:
25 kr./person. Kontant eller via MobilePay til
guiderne på dage.
Kom med på en 1½ times guidet tur uden for sti og vej – for børn
og deres (bedste)forældre. Om foråret vågner skovens skabninger op
fra vinterhiet, og naturens liv udfolder sig på ny. Vi dykker sammen
ned i skovbunden, dyrelivet og træernes magiske verden. Efter turen
tænder vi bål og rister pølser og brød over flammerne. Medbring
selv drikkevarer, service og evt. anden mad, I vil tilberede over bål.

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

FUGLETUR
OG DIGEVANDRETUR

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

34

Dato:
Lørdag den 27. april kl. 8-10
Mødested: Havnøvej 38, 9560 Hadsund,
på parkeringsarealet ved den store ladebygning
Turleder: Svend G. Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Mariagerfjord i samarbejde med Havnø Gods og
fuglekender Sven Wemmelund
OBS:
Husk beklædning efter vejret og medbring gerne
kikkert.
Turen vil gå via Havnø Mølle, gennem Lunden og over marken ud til
diget og på diget langs fjorden. Vi vil på turen lytte til fuglesangen
og se på fuglene i skoven og i det åbne land, samt fra digerne kigge
på vade- og andefuglene ved og på fjorden og se evt. trækkende fugle.
Vi forventer at se og eller høre 30 forskellige fuglearter afhængig
af vejr og vind. Turen er på ca. 5 km. Yderligere oplysninger kan fås
hos Svend G. Madsen på mail: sgm@dn-mariagerfjord.dk
FAMILIELØRDAG I STØVRINGS BAGHAVE

35

Dato:
Lørdag den 27. april kl. 13-16
Mødested: Bålhytten ved Juelstrup Sø
Turleder: Naturvejledere Lars Wachmann og Søren Risborg samt
grundejerforeningen
OBS:
Praktisk tøj efter vejret.
Kom og oplev de muligheder, der er for aktiviteter ved Juelstrup
Sø. Der er i samarbejde med lokale mulighed for at være aktiv med
bål og pandekager, træværksted med fuglekasser, vandrestave og
trædrejning, og der er guidet gåtur til søen med Naturstyrelsen.

APRIL 2019
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Søndag den 28. april kl. 9-12
P-pladsen for enden af Rebild Skovhusevej
Flagermusens venner i Rold Skov
God idé med støvler – der kan være fugtigt, hvor
flagermusene sover vintersøvn. Medbring egen cykel.
Tilmelding: Til naturvejleder Søren Risborg på isrni@rebild.dk
senest den 26. april.
På en cykeltur rundt i skoven besøger vi steder indrettet til flagermusenes overvintring. Vi tjekker, om de er vågnet og fløjet ud
i foråret og hjælper hinanden med at få nogle sommerboliger til
flagermus sat op i området.
RAVNKILDERUTEN

37

Søndag den 28. april kl. 10-12
Rebildporten
Rebild guide Marie-Louise Maarup
Da turen foregår i kuperet terræn anbefales rimelig
god kondition og fornuftigt fodtøj.
Pris:
25 kr./person. Betales kontant eller via MobilePay til
guiden på dagen.
Vi går ned til Ravnkilde, hvor der er mulighed for at slukke tørsten,
mens der fortælles om kilden og nogle af de sagn og myter, der er
knyttet til den. Vi fortsætter til Lars Kjærs Hus, hvor vi hører om Rold
Skovs mest berømte krybskytte. Undervejs fortælles om landskabsdannelse og genopretningen af Gravlev Sø. Vi bestiger Sønderkol,
hvor vi nyder udsigten og hører om lytteposten fra 2. Verdenskrig.
Afslutningsvis fortælles om Rebildfesten, Blokhusmuseet, Top Karen
og Cimbrerstenen.
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 28. april kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde.
Lille Vildmosecentret.
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
VALBORGAFTEN PÅ HESSEL

39

Dato:
Mandag den 30. april kl. 19
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
Indledning af sommerens sæson med bål, fortællinger fra Louns
halvøen, fællessang og kaffe. I år bl.a. om en gammel slægtsgård i
Alstrup fortalt af Dora Due-Hansen, og måske har vi en overraskelse.
Desuden vævefernisering fra Hessels væverlaug i cafeen.

<< Klik for at se oversigtskort
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DET ”GAMLE” AALBORG FORTÆLLER · 1
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Dato:
Torsdag den 2. maj kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Søndre kirkegård
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Ældre
Sagen i Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Mulighed for selv at fortælle en anekdote eller om en
historisk begivenhed.
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, samt besøger 5. Maj parken,
anlagt til minde om de 141 personer fra Aalborg Kommune, der døde
som følge af 2. Verdenskrig. Går du og ”gemmer” på en spændende
anekdote eller har du minder om historiske begivenheder, der knytter
sig til Aalborg og Søndre Kirkegård, er du meget velkommen til at
fortælle din egen historie til de øvrige deltagere.
PILGRIMSVANDRING I DEN HELLIGE BIRGITTAS FODSPOR

41

Dato:
Lørdag den 4. maj og søndag den 5. maj
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550
Mariager, kl. 9.
Turleder: Naturguide Anette Klattrup i samarbejde med
Birgittaforeningen i Mariager
OBS:
Praktisk fodtøj og beklædning samt madpakke til
frokost den første dag
Tilmelding: Til Anette Klattrup abk.21@live.dk / mobil 22 17 61 22
Pris:
500 kr. for guidning, overnatning, færgebillet og
forplejning fra lørdag efter frokost.
På denne 2 dages vandring følger vi hovedsageligt Den Danske
Klosterrute på strækningen fra Mariager til Hadsund, hvor vi overnatter. Herfra vandres via Vive videre langs fjorden til Bramslev Bakker,
hvorfra vi sejler tilbage til Mariager med Svanen. Undervejs vil der
blive orienteret om områdets natur og historie, ligesom digte og
skriftsteder vil blive indflettet i turlederens fortællinger.
GUIDET KANOTUR
PÅ LINDENBORG Å

42

Dato:
Lørdag den 4. maj 10-14
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
Tilmelding: Senest onsdag den 1. maj på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Pris:
Voksne: 200 kr. Børn: 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
>>
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På en guidet kanotur har du mulighed for at opleve naturen på tæt
hold i Lindenborg ådal og se det fantastiske landskab ved Rebild
Bakker fra en lidt anden vinkel. Mens vi stille sejler gennem ådalen,
fortæller guiderne om naturgenopretningen i ådalen, landskabsdannelsen under istiden, kilderne samt plante- og dyrelivet. Måske er
vi heldige at opleve rovfugle som fiskeørn eller isfuglen. Vi sejler
forbi den berømte Lille Blåkilde, hvor vi gør et stop og spiser vores
medbragte mad. Videre på turen fortælles om Egholm Borgruin og
Bækkedalsfundet. Turen slutter ved Naturbasen Klepholm
ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS
OG RØRBÆK SAVVÆRK

43

Dato:
Lørdag den 4. maj kl. 12-16
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej, lige øst for Rebild
Turleder: Rebild Savværkslaug og Museum Rebild
Savværkslauget levendegør savværket, starter langsav og bloksav og
fremstiller bl.a. brædder. Hør om savværket og om skovens historie.
Aktiviteter for børn og voksne. Tag madkurven med. Madpakkehuset
er åbent, og skovlegepladsen Røverknolden ligger lige om hjørnet.
Rørbæk-saven er fra omkring 1938 og bloksaven fra Vegger karetmagerværksted fra omkring 1890. Se også hæverten, der blev fundet i
Lindenborg ådal. Den leverede vand til boliger ved Nørlund Savværk.
BØRN GROR I NATUR · 4
VILD MAD I MØLLEPARKEN

44

Dato:
Lørdag den 4. maj kl. 13-15
Mødested: Bålpladsen ved den tidligere campingplads,
indkørsel fra Faunavej, 9000 Aalborg
Turledere: Naturvejledere Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
OBS:
Husk kurv eller bakke til de vilde planter.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. Vi
byder alle interesserede velkommen til et spændende kursus i kunsten
at tilberede vild mad over bål med vilde urter og råvildt. Først en
guidet indsamlingstur, hvor du lærer de vilde spiselige vilde planter
at kende. Ved bålpladsen lærer du at tænde et bål og hvordan de
vilde planter kan tilberedes til velsmagende vild mad.
DET SKAL HANDLE OM ORIGINALER

45

Dato:
Søndag den 5. maj kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Kulturstationen
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
35 kr.
Rute: Kulturstationen (Volmer Sørensen) - Skørpinglund (bette
Møller og Elmer) - gennem de nye søer til Purkerne - Herman Bang
- P-pladsen - Rebildporten. Skovfolkene var særlinge, og som en af
de gamle sagde: ”Tidligere var der hundrede originaler i Skørping,
nu er der ikke en eneste!” Det er rigtigt, der var mange originaler
i Skørping og i skoven. Vi skal høre om nogle af dem, og det er
samtidig historien om Skørpings glansperiode omkring 1920, hvor
berømtheder som Herman Bang besøgte byens pensionater. Fortællingen om ”Originaler” afsluttes med fortællingen om kromanden
Frimuth Engelst på Rebildhus, hvor foreningen er vært for kaffe og
Rebildkrans. (der køres i egne biler fra Skørping til Rebild.) Det er
vor formand Marthin og Qvistorff, der skal fortælle muntre historier.
<< Klik for at se oversigtskort
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BJERGESKOV, SKADSHOLM OG LILLE BLÅKILDE

46

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

<< Klik for at se oversigtskort
ØLS SKÆPPE · ET LEVN FRA ISTIDEN
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Søndag den 5. maj kl. 10 - ca. 13
P-pladsen ved Frueskoen, Buderupholmvej
Rebild Guide Karsten Vestergaard
Turen er på ca. 7 km. og foregår i kuperet terræn,
også udenfor vej og sti. Ikke egnet for gangbesværede. Husk solidt fodtøj.
Pris:
25 kr. kontant eller via MobilePay til guiden på dagen.
Vi starter ved P-pladsen ”Frueskoen”, går gennem Bjergeskov til
Skadsholm med skovens ældste og største ege- og bøgetræer og
historien om eneboeren i træhuset. Videre forbi Frueskoens indhegning (NB: Frueskoen blomstrer ikke endnu) og langs Lindenborg
Å til Lille Blåkilde, skovens vandrigeste kilde, som vi smager på.
Op gennem Bjergeskov til forsøgsplantningen fra 1920-erne med
bøge- og egetræer, hvor vi kan se, hvordan træer med forskellig
oprindelse har udviklet sig. Videre gennem skoven til udgangspunktet.

Dato:
Tirsdag den 7. maj kl. 19-21
Mødested: Øls Kirke, Kirkevej 2A, 9500 Hobro
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne v/Ellen og
Bent Nielsen
Pris:
20 kr.
OBS:
Betalingen går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Vi vil starte med at nyde den flotte udsigt fra kirkegården og så går
turen mod Øls Skæppe. Øls Skæppe er et af Danmarks største dødishuller, med sine ca. 15 meters dybde virker det meget dramatisk. I istiden
blev en kæmpe isklump dækket af sand, ler og grus, så klumpen lå
godt isoleret og smeltede langsomt, måske over flere hundrede år,
og efterlod sig dette imponerende hul. Landmand Poul Vagn Nielsen
vil fortælle om stedet, og vi får også et kig ned i Fædalen. Vi går
sammen på opdagelse i naturen, får frisk luft, bliver klogere og gør
samtidig en forskel for børn på Julemærkehjemmet i Hobro.

SKOVENS DAG
I ARDEN NATURPARK

DANMARKS NÆSTSTØRSTE ROVDYR · GRÆVLING
TAG MED PÅ ET BESØG

47

Dato:
Søndag den 5. maj kl. 11-15
Mødested: Arden Naturlegeplads, Mejerivej, 9510 Arden
Arr:
Fællesrådet og Skovlauget i Arden, Rold Skov Naturog Kulturcenter og Rold Skov Turistforening
Skovens Dag i Arden er denne gang rykket fra Rold Skov til den
populære og hyggelige naturpark og naturlegeplads i skoven og
mosen i Ardens sydlige udkant. Bålstedet er tændt, og dagen er
fyldt med aktiviteter for børn og deres voksne. Lige ved naturparken
ligger Arden Dyrepark med en stor bestand af flotte dådyr. Se hele
programmet på www.roldskov.info og www.udinaturen.dk
SKOVENS DAG
I VESTHIMMERLAND

48

Dato:
Mødested:
Arr:
Pris:

Søndag den 5. maj kl. 11-15
Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95A, Farsø
Uhrehøjegruppen og Vesthimmerlands kommune m.fl.
Gratis, dog vil nogle af aktiviteterne være mod
betaling.
Skovens Dag afvikles i et samarbejde mellem Vesthimmerlands
Kommune og Uhrehøje Gruppen, der består af repræsentanter af
skovens mange brugere. Kom og vær med til guidede ture, klatring,
vandhulssafari, bage pandekager ved bålet, cykle på MB-ruten,
rundture i hestevogn, geocaching – skattejagt m.m.

51

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Tirsdag den 7. maj kl. 20-22
Oplyses ved tilmelding.
Rebild Guide Jens Vinge, skov og landskabsingeniør
Turen foregår i kuperet terræn og er ikke egnet
for gangbesværede. Hensigtsmæssig påklædning.
Medbring kikkert. Tag gerne kaffe/te med til efter
turen. Børn over 9 år er velkomne i følge med voksne.
På aftenen skal man være ”hostefri” og i besiddelse
af en masse tålmodighed. Det skal påregnes, at man
står på samme sted urørlig i op til 1½ time. Medbring
koks eller andet knasende materiale, der puttes i
fodtøjet, som skal stoppe grævlingen i det tilfælde,
at den bider i foden.
Tilmelding: Rebildporten, tlf. 99 88 90 00.
Pris:
50 kr./person. MobilePay 22 84 01 17 til guiden på
dagen.
På en guidet tur ind i Rold Skov får du mulighed for ved selvsyn,
at overvære grævlingefamilien, når familien i skumringen gør klar
til nattens togter. Fra observationspunkter iagttager du i sikker
afstand grævlingeboet.
GIGANTIUM
NATUR MIDT I BYEN

52

Dato:
Tirsdag den 7. maj kl. 19-21
Mødested: Ajstrupvej ved P-pladsen, hvor fredningen begynder
Turleder: Steffen Elmose og Ole Guldberg, Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord
OBS:
Ved fugtigt vejr tilrådes solidt fodtøj. Tag evt. kaffen
med.
Vi indbyder igen i år til en forårstur gennem det fredede område
ved Ajstrup. På turen fortæller vi lidt om fredningen og plejen af
området, og vi vil se på planter og fugleliv.

Dato:
Onsdag den 8. maj kl. 19-20.30
Mødested: P-plads ved Gigantium, Aalborg
Turleder: Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch
Gigantium – kultur og idrætscenter, fylder godt i landskabet med
sine indbydende 11.000 m2. Denne forårsaften går vi en tur, og ser
nærmere på området omkring de store bygninger. Det indgår nemlig i
Aalborg Kommunes Grøn-blå Struktur, som er ”den overordnede plan i
kommunen for udviklingen af en grøn og rekreativ sammenbinding af
by og land samt en styrkelse af Aalborg Kommunes natur, landskaber
og den rekreative tilgængelighed”. Vi ser på de vilde planter – især
de spiselige – og på dyrene, der har fundet gode levesteder inde i
byen. Der gives gode tips til, hvordan du selv kan forbedre forholdene
for havens dyr.
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FORÅRSTUR TIL AJSTRUP FREDNINGEN
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PÅ TUR I URSKOVEN VED SKINDBJERGLUND

53

Dato:
Torsdag den 9. maj kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen ved indkørslen til Skindbjerglund,
Skindbjerglundvej, 9520 Skørping
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen for Naturstyrelsen
Himmerland
OBS:
Ikke egnet for gangbesværede og barnevogne.
Tag med på forårstur gennem den nys udsprungne egeskov og oplev
duften, frodigheden og fuglelivet mellem de gamle egetræer, når vi
baner os vej mellem bregner og lianer. Skindbjerglund er nok de sidste
rester af den kolossale egeskov, der indtil middelalderen udgjorde
Rold Skov. Vi snakker kreaturer i skoven i fortid, nutid og fremtid,
biodiversitet, skovhistorie og ser på ”naturskoven”, landskabet,
ådalen, kilden og meget mere.
NATUR, DYR, LEG OG SUNDHED
I ARDEN

54

Dato:
Lørdag den 11. maj kl. 14-16
Mødested: P-pladsen ved rådhuset, Østergade 22, Arden
Turleder: Miljøvejleder Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
Tag børn og børnebørn med på tur til naturparken og dyreparken i
Arden. Her er både legeplads, dådyr og levn af en højmose, hvor der
tidligere har været gravet tørv. Vi går på opdagelse i parken for at
finde spor og samler blade fra så mange forskellige træer og buske
som muligt. Bagefter skal vi lave gætteleg om, hvad de hedder og
lave vendespil. Vi taler om naturen i mosen og slutter af med at få
smagsprøver på mad fra naturen. Ideen med turen er at sætte fokus
på sundhed i naturen, uden at vi opdager, at vi træner. Vi kommer
ud og rører os og får glæde af naturens påvirkning på vores sind og
det gode med socialt samvær.
KULTURSPOR MED HISTORIE

55

Dato:
Søndag den 12. maj kl. 13-16
Mødested: Den østligste P-plads i Hulvejen,
den er skiltet på dagen
Turleder: Rebild Guide Ole Jensen
OBS:
Turen er uegnet for gangbesværede og klapvogne.
Medbring gerne kaffe som nydes med udsigt over
Ådalen. Turen er ca. 3 km, noget kuperet og varer 3
timer.
Pris:
40 kr./person. Kontant eller via MobilePay
21 95 88 08 til guiden på dagen.
Turen starter i Hørgdalen (Hulvejen). Vi ser på sokkelrester af
Hørgdalshuset, hvor snakken falder på Max Henius, videre til den
gamle bronze-figur af Max Henius. Turen fortsætter til sokkelrester
af Timandshuset og Ørnebjerghuset, Hjejlestenen og sokkelrester af
maleren Hans Nikolaj Hansens sommerhus. Neden for sommerhuset
lå Kunstnerkolonien, hvor billedhuggeren Anders Bundgaard var
ankermand. På vej hjemad passerer vi Ravnkilde og nyder den
medbragte kaffe med udsigt over Lindenborg Ådal. Turen afrundes
ved Lars Kjærs Hus på vej tilbage til P-pladsen.
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Tirsdag den 14. maj kl. 20-22
Oplyses ved tilmelding.
Rebild Guide Jens Vinge, skov og landskabsingeniør
Turen foregår i kuperet terræn og er ikke egnet
for gangbesværede. Hensigtsmæssig påklædning.
Medbring kikkert. Tag gerne kaffe/te med til efter
turen. Børn over 9 år er velkomne i følge med voksne.
På aftenen skal man være ”hostefri” og i besiddelse
af en masse tålmodighed. Det skal påregnes, at man
står på samme sted urørlig i op til 1½ time. Medbring
koks eller andet knasende materiale, der puttes i
fodtøjet, som skal stoppe grævlingen i det tilfælde,
at den bider i foden.
Tilmelding: Rebildporten, tlf. 99 88 90 00.
Pris:
50 kr./person. MobilePay 22 84 01 17 til guiden på
dagen.
Samme arrangement som tur 51 den 7. maj
FOSSILJAGT
EFTER FORTIDENS SKATTE

57

Dato:
Fredag den 17. maj kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Rold Storkro,
Vælderskovvej 13, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen
OBS:
Praktisk påklædning og fodtøj, da kalken godt
kan være lidt glat. Udstyr som hammer, mejsel og
sikkerhedsbriller. Medbring gerne madpakke og noget
at drikke.
Pris:
25 kr./person. Kontant eller
via MobilePay 22 11 99 19 til guiden på dagen.
I Skillingbro Kalkgrav kan man selv prøve lykken som fossiljæger. Du
kan finde fossilerne ved bare at grave eller skrabe lidt i overfladen
Vi skal finde fortidens glemte skatte. Vi vil hamre, banke, pudse og
studere vores fund – og der er næsten garanti for, at vi finder noget
spændende. Spændende familieaktivitet, hvor alle kan være med
til at grave og lede og opleve, hvor sjovt det er at være fossiljæger.
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BEDEDAGSVANDRING I MARIAGER MED TEMAET VAND

58

Dato:
Fredag den 17. maj kl. 10 - ca. 13
Mødested: Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Arr:
Birgittaforeningen i Mariager
Pris:
25 kr. for vandring, kaffe og kringle.
Til vandringen på Pilgrimmenes dag er i år valgt temaet ”vand”.
Efter højmesse og kirkekaffe guider Erik Hjortshøj fra Munkholm
komiteen os derfor ud gennem Munkholm, hvor han vil fortælle om
dette anlægs vandsystem med kilder, skovsøer og åløb, som ud fra et
historisk perspektiv kan relateres helt tilbage til klostertiden. Turen
foregår i roligt tempo og er ikke længere end at alle ”godt gående”
kan være med. Der afrundes med kaffe og kringle i klosterbygningens
historiske rammer.
OPLEV DANMARKS NATURJUVEL
VANDRETUR TIL TOFTE MOSE

59

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Fredag den 17. maj kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
En frisk vandretur fra Tofte Sø via Nordsøstien til én af Danmarks
største naturperler – Tofte Mose. Turens mål er plankestien på Tofte
Mose, hvorfra I kan opleve stilheden og de åbne vidder samt få
indblik i højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv.
Efter turen er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan købe pølser
og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur
med Tørvetoget og se vildsvinefodring – se tider m.m. på
www.lillevildmose.dk
GUIDET VANDRETUR I DANMARKS SIDSTE VILDMARK

60

Dato:
Lørdag den 18. maj kl. 9-15
Mødested: Muldbjervej 1 E, Dokkedal, 9280 Storvorde. Start ved
panorama- informationen på toppen af Mulbjergene.
Turleder: Jens Vinge , Aalborg Kommune
OBS:
Hunde må ikke medbringes. Vandrestøvler eller
gummistøvler anbefales, idet turen foregår på tværs
af Mellemområdet i Lille Vildmose i vådt og kuperet
terræn. Husk madpakke, vand/Kaffe og te. Turen
er ca. 10 km og er ikke egnet for gangbesværede,
idet nogle af gravbanerne passeres via topcoveret
på spunsvæggene. Hensigtsmæssig påklædning
efter årstiden. Turen slutter ca. kl 15 på topppen
af Kællingbjerg Kalkskrænt, hvorfra der vil være
retur-transport til Mulbjergene.
Kom med på en guidet vandretur på tværs af Danmarks sidste
vildmark. Vi starter på toppen af Mulbjergene og vandrer nordpå
ind i moseområdet. Turlederen fortæller om mosens tilblivelse, om
spagnumudvinding samt om Danmarks største landfredning ”Lille
>>
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Vildmose”. På turen ser vi forhåbentlig elge, krondyr, kongeørn,
havørn, traner og meget mere. Den medbragte madpakke nydes
undervejs, og turen slutter på toppen af Kællingbjerg Kalkskrænt
ved gravhøjen, som ligger 40 meter over havoverfladen.
LÆR AT FINDE VEJ
I ROLD SKOV

61

Dato:
Lørdag den 18. maj kl. 13-14
Mødested: Røverknolden, P-plads på Himmerlandsvej,
lige øst for Rebild By
Arr:
Instruktører fra Rold Skov OK
OBS:
Turen foregår i kuperet terræn.
Find vej med kort i hånden – alene eller sammen med andre. Der
er mange baner at vælge imellem, lette eller svære. Løb eller gå
– udfordringer til både store og små! Diplomer til børn, drikkelse og
instruktion. Frugt til alle efter turen i skoven. Start mellem kl. 13
og 14 fra Røverknolden. Orienteringsklubbens instruktører er klar
til at vejlede og måske gå med i skoven.
LÆR FUGLENE I SKOVEN AT KENDE

62

Dato:
Søndag den 19. maj kl. 7-9
Mødested: P-pladsen på Rebildvej (ved Lars Kjærs Hus)
Turleder: Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen og Henrik
Nyrup fra Vildmarksnørderne
OBS:
Praktisk påklædning og fodtøj. Det kan godt være lidt
koldt tidligt om morgenen, så noget varmt at drikke
kan være godt. Kikkert er en god idé. Turen er ikke
velegnet for klapvogne og barnevogne.
Pris:
25 kr./person. Kontant eller via
MobilePay 22 11 99 19 til guiden på dagen.
Oplev fuglenes morgensang på en vandretur gennem Rebild Bakker,
Gravlev ådal og Rold Skov. Vi vil fokusere på fuglenes sang suppleret
med områdets naturhistorie. Fuglekoret kan være overvældende, men
vi vil koncentrere os om nogle enkelte af fuglestemmerne, således
at vi kommer til at lære disse at kende. Små huskeregler gør,m at vi
vil kunne huske fuglenes sang fremover. Er vi lidt heldige, kan vi få
en af naturens mestersangere at høre: Nattergalen.
BØRN GROR I NATUR · 5
OPLEV HORNFISKERI OG LÆR AT FANGE FISK

63

Dato:
Søndag den 19. maj kl. 10-16
Mødested: Badebroen ved Hesteskoen, Rørdal, Aalborg Øst
Turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Kulturhuset Trekanten, lystfiskerforeningerne Pirken,
Snøren, Salar og Det Grønne Blink samt Fjordhaverne
OBS:
Medbring gerne eget fiskegrej og waders. Der er
udlån af fiskestænger og waders i begrænset omfang.
Arrangementet er en del af Lystfiskeriets Dag.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. Har
du en lille lystfisker i maven? Lystfiskerforeninger og naturvejleder
står klar med gode råd og hjælp til en god start på en livslang
interesse. Vi fortæller om grej og forskellige teknikker, og måske kan
du tage hjem med en lækker hornfisk til stegepanden.
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FAMILIEFISKERI
VED GUNDERUP FISKESØ

64

Dato:
Mødested:
Turleder:
Arr:

Søndag den 19. maj kl. 10-16
Gunderup Fiskesø, Gunderupvej 96, 9640 Farsø
Juniorleder Orla Bertram-Nielsen, tlf. 98 64 38 64
Juniorafdelingen ”Smoltene” fra Trend Å Lystfiskeriforening og Gunderup Fiskesø
OBS:
Deltagerne medbringer selv fiskegrej inkl. ”endegrej”
og agn/kunstagn.
Pris:
Et barn under 15 år fisker gratis pr. voksen kortkøber,
som kun betaler 120 kr. for 4 timers fiskeri. ”Alenejuniorer” op til 18 år: 100 kr.
Fiskeriet begynder kl. 10.30 efter fælles velkomst. Fiskesøen sponsorerer flotte præmier til de 3 største ”juniorfisk”. Desuden mange
trøstepræmier. Fælles afslutning med gratis grillpølser, brød og
sodavand. Mere info på www.trendaaen.dk og Gunderup Fiskesø’s
facebook-side.
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER

65

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 19. maj kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
KUNST OG KILDER OMKRING GRAVLEV SØ

66

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 19. maj kl. 13-16
P-pladsen mellem Lars Kjærs hus og Rold Storkro
Rebild Guide Marie-Louise Maarup
Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk
solidt og vandtæt fodtøj. Turen er ikke velegnet for
gangbesværede.
Pris:
50 kr./person. Kontant eller via MobilePay til guiden
på dagen.
En tur med særlig fokus på billedhuggeren Anders Bundgaard og
kunstnerkolonien Ørnebjerg samt de kilder vi passerer på turen
rundt om søen. Der vil også blive fortalt om landskabsdannelse og
genopretningen af Gravlev Sø og hvad, vi ellers støder på undervejs.
RIGKÆR, KILDEVÆLD OG OVERDREV
I KASTBJERG ÅDAL OG LAMBÆKDAL

67

Dato:
Tirsdag den 21. 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.
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Kastbjerg Ådal er i EU’s Natura 2000-direktiver blevet udpeget som
Habitatområde H223. Ådalen indeholder en af landets største forekomster af naturtypen rigkær, og under turen vil vi stifte bekendtskab
med mange af rigkærets karakteristiske planter. I Lambækdal finder
vi værdifulde kildevæld og overdrev.
NATTERGALETUR VED SKATSKOV OG LERKENFELD Å

68

Dato:
Tirsdag den 21. maj kl. 20-23.30
Mødested: Skatskovvej 35, Guldager, 9620 Aalestrup,
parkering i vejkanten
Turleder: Ellen Poulsen, tlf. 30 25 98 57, Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland
Tilmelding: På tlf. 30 25 98 57 eller ellensolveigpoulsen@gmail.com
senest dagen før.
Vi mødes på gårdspladsen og går en tur op gennem Skatskov forbi
”Slottet”. Tilbage i haven bager vi snobrød med kanelsneglefyld,
som vi nyder til jeres medbragte kaffe, mens vi venter på at kunne
høre nattergalens sang.
MEDITATION I NATUREN
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 22. maj kl. 18.30-20
Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Fornuftig varm påklædning, evt. et tæppe til at
sidde på eller pakke om dig.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 20 80 59 21. Aflyses ved under 6 deltagere.
Pris:
50 kr.
Meditation under åben himmel byder på en anderledes oplevelse.
Vi vil kontakte dyrene og mærke naturen meget intenst. Det er ikke
nødvendigt med nogen form for erfaring. Når alle er kommet, går
vi samlet til skoven. 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, hvis jeg kan. Ved dårligt vejr er der mulighed
for at lave meditationen under tag. Det er vigtigt, at du ikke fryser.
Se mere på: www.Gratitude.dk og www.facebook.com/Gratitude.dk
GUIDET KANOTUR · BREAK OF DAWN
FOR DE MEGET MORGENFRISKE

70

Dato:
Lørdag den 25. maj kl. 2.30-6.30
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen.
Der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Tilmelding: Senest den 21. maj på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
Pris:
Voksne 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Hvis du står rigtig tidligt op og er helt stille, så er der næsten garanti
for en helt magisk solopgang i maj, hvor fuglene er allermest aktive.
Ellers samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
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BØRN GROR I NATUR · 6
OPLEV FJORDENS DYR OG LÆR AT FANGE DEM

71

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 25. maj kl. 13-15
P-plads ved Egense Lystbådehavn
Naturvejleder Ole Henrichsen
Arrangementet er en del af Havnens Dag på Egense
Lystbådehavn.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. En
dag med mange oplevelser på havnen i Egense. På det lave vand ser
vi nærmere på fjordens dyreliv. Hop i et par waders og fang nogle
af de særprægede skabninger, der lever her. Du kan låne alt udstyr.
ØLBRYG OG SNAPSEURTER
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Dato:
Lørdag den 25. maj kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Hessels øllaug, snapselaug og køkkenpigelaug
Pris:
50 kr.
Hessels øllaug fortæller hvordan man bryggede øl i gamle dage og
viser redskaber fra før og nu. Nutidens øl bliver sammenlignet med
datidens, og lauget fortæller om deres erfaringer. Hessels snapselaug
fortæller om de nye spændende kryddersnapse, de laver, og har 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 som køkkenpigelauget har lavet.
”KYSTVANDRING” LANGS STENALDERKYSTEN
VED ERTEBØLLE
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Dato:
Søndag den 26. maj kl. 13-16
Mødested: P-pladsen på Bjerget overfor Stenaldercentret,
Gammel Møllevej 8, 9640 Farsø
Turleder: Danmarks Naturfredningsforening, Ellen Poulsen,
tlf. 30 25 98 57 og Hjerteforeningen, Helen Schöning
tlf. 21 40 48 91
OBS:
Solidt fodtøj anbefales. Medbring kaffe, krus og evt.
vand.
Vandretur langs stenalderkysten ved Ertebølle. Man kan vælge mellem
2 ture. En på på ca. 6 km eller en på ca. 9 km.
RÅGEAFTEN I VESTRE FJORDPARK
FOR HELE FAMILIEN

74

Dato:
Tirsdag den 28. maj kl. 18-21
Mødested: Fjordhuset i Vestre Fjordpark, 9000 Aalborg
Arr:
Skytte Klaus Godiksen, naturvejleder Esben
Buch,Aalborg Jægerklub, Limfjordsjægerne og
Aalborg og Omegns Jagtforening
OBS:
Der serveres velsmagende smagsprøver af rågebryst
hele aftenen!
>>
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I Mølleparken, Skovdalen og Bejsebakken, ganske tæt ved den nye
Vestre Fjordpark i Aalborg, findes Danmarks største sammenhængende
rågekoloni med omkring 1000 reder. Få denne aften større indsigt
i Aalborg Kommunes aktuelle regulering af rågeunger og hør også
den nyeste viden om rågen som både en skade- og nyttefugl. Friskskudte rågeunger tilberedes over bål til velsmagende smagsprøver
til tonerne af jægernes jagthornssignaler. Desuden kan du opleve
jagthundeopvisning, se jægernes våben, opleve knivmageri, samt få
svar på dine spørgsmål om jagt og jægere i Danmark.
NATTERGALETUR I UHREHØJE

75

Dato:
Onsdag den 29. maj kl. 20-23
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95A, Farsø
Turledere: Biolog Per Rasmussen og naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands Kommune, www.naturekspeditionen.dk
Vil du opleve skumringens og nattens fugle og dyreliv på nært
hold er her en mulighed. Nattergalens smukke sang, rørhøgenes og
ravnenes flyveopvisning og dyrenes puslende og måske en enkelt
flagermus. Aftenen sluttes af omkring bålet på naturbasen med
noget varmt at drikke. Her er der også mulighed for at overnatte i
shelter eller hængekøje.
MOSENS TÅRNE OG SØER · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Torsdag den 30. maj kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 30 den 20. april.
FLÅ OG ÆD
FASAN OG AND

77

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Fredag den 31. maj kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré pris.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Vær med når der skal laves VILD MAD over bål i centrets bålhytte. Vi
skal sammen flå fuglene og skære bryster og lår af. Kødet tilberedes
på grillrist og i en bålgryde med grøntsager og friske ramsløg. Til sidst
er der smagsprøver til alle, men forvent ikke at kunne spise dig mæt.
Efter arrangementet er det muligt at købe pølser og brød til frokost
og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget og
se vildsvinefodring – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk
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DØD, SULT OG KAMPEN
FOR OVERLEVELSE I DET VILDE

82

HESTEDAG
OG HISTORISK DYRSKUE

Dato:
Lørdag den 1. juni kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
OBS:
Ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
Kom og følg nostalgiens vej – fra 1818 til 2019 – og oplev hvordan
hesten er blevet brugt gennem tiden. Fra brugsdyr i landbruget til
kæledyr i fritid og sport. På dagen er der også historisk dyrskue
med præsentation af gamle, danske bevaringsværdige husdyr og
forskellige veteranmaskiner. I år med lækkert, lokalt fødevaremarked.
Vi får også besøg af bl.a. Farsø rideklub, som vi give opvisning.
Ringridning bliver der, men om det bliver med heste eller traktorer
ved vi endnu ikke!
DET SKAL HANDLE OM ORKIDEER OG KAPPERØLLIKER

79

Dato:
Søndag den 2. juni kl. 9.30-13.30
Mødested: Parkeringspladsen på Havdalspladsen på
Buderupholmvej og Rebild Kirkevej
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
35 kr.
Rute: Bjergeskov (Fruesko) - Vedsted Skov - Skørpinglund. Frueskoen
blomstrer – denne store og uhyre sjældne orkide, og derfor skal vi
i Bjergeskov, en af de smukkeste dele af Rold Skov. Vi skal også i
Vedsted Skov og i Skørpinglund med betagende bøgeskov og store
bronzealderhøje. Undervejs vil Hanne og Tommy givetvis fortælle om
spændende planter og blomster, som vi møder på vor vej.
INDVIELSE AF MADPAKKE-KAJAKHUS
VILSTED SØ TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN

80

Dato:
Søndag den 2. juni kl. 10-13
Mødested: ”Vilsted Havn”, Hobrovej 160, 9670 Løgstør
Arr:
Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen Himmerland,
Vilsted Borgerforening og Kajakklub, Naturvejleder
Karin Winther Vesthimmerlands Kommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Ornitologisk forening og
Løgstør Sportsfiskeforening
Vi indvier det flotte, nye, kombinerede madpakkehus og kajakhus.
Efterfølgende kan du fange ”krible krabledyr” i søen, prøve at fiske i
søen fra båd med eget eller lånt fiskegrej samt se og høre om fuglene
ved søen. Kajakklubben står klar med deres foreningskajakker med
mulighed for en testtur for at se, om det ikke var noget for dig. Tag
evt. cykel med eller gå en tur på søstien og nyd den medbragte
madpakke. Der vil også være mulighed for lidt at spise over bål.
FARS FAMILIEDAG
PÅ GODTHAAB HAMMERVÆRK

81

Dato:
Søndag den 2. juni kl. 10-16
Mødested: Godthaab Hammerværk, Zincksvej 2b, 9230 Svenstrup
En festdag hvor museet åbner med forskellige salgsboder og smagsprøver. Se de gamle maskiner og hjulene snurre. Der er børneaktiviteter og cafeen er åben. Eller nyd en tur omkring møllesøen. Læs
mere på www.godthaab-hammervaerk.dk
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag den 2. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 28 den 18. april.
REBILDCENTRET OG REGANVEST

83

Dato:
Søndag den 2. juni kl. 14-16
Mødested: Rebildcentrets P-plads,
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping
Turleder: Niels Moes og Peter Henneby, Rebildcentret
OBS:
Tag godt fodtøj på, der kan være fugtigt/vådt i engen.
Pris:
90 kr. incl. billet til Rebildcentrets udstillinger.
Børn 6-14 år: 40 kr.
Hør først om Rebildcentrets nye Kildetårn, hvor Lindenborg ådals
mange kilder skal formidles. Vi går forbi kilder og dambrug og
hører om naturplejen af Rebildcentrets 70 ha naturarealer med får
og kreaturer. Nyd roen på stien langs den rislende Lindenborg Å.
Derefter går vi op på ReganVest – hvad kan man se her? Fra toppen
af skråningerne er der også en flot udsigt over Lindenborg Ådal, og
turen går ned gennem Oplev Krat, hvor der er Land Art, og slutter forbi
kalkminerne. Efter turen er der adgang til Rebildcentrets udstillinger,
hvor der også kan købes kaffe m.v.
EGHOLM BORGRUIN
I SKØRPING HOLME OG MUSEUM REBILD

84

Dato:
Mandag den 3. juni kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Egholm borgruin, for enden af
Skørpingholmevej, 9520 Skørping
Derefter videre til Museum Rebild
Turleder: Museum Rebild
OBS:
Kraftigt fodtøj, ikke for gangbesværede.
Pris:
45 kr. inkl. kaffe og brød.
Egholm borgruin er smukt beliggende i Lindenborg ådal ved Gl.
Skørping. Her fornemmes suset af Middelalderen i Rold Skov. Hør
historien om 1300-talsborgen – lokalt omtalt som Røverborgen – om
dronning Margrethe den 1., gamle adelsslægter og en urolig tid i
Danmarks historie. Efter besøget på borgruinen kører vi til Museum
Rebild, hvor fundene fra Egholm-borgen er udstillet. Vi synger gamle
viser fra Middelalderen til kaffen.
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POULSTRUP KALKGRAV OVERRASKER STADIG

85

Dato:
Tirsdag den 4. juni kl. 18.30-21
Mødested: Poulstrup kalkgrav, Poulstrupvej 46, 9230 Svenstrup
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen for Naturstyrelsen
Himmerland
OBS:
Ikke egnet for gangbesværede, barnevogne mv. Hunde
i snor er velkomne. Praktisk fodtøj anbefales.
Tag med på opdagelse i Poulstrup kalkgrav og oplev, hvordan naturen
udvikler sig i den tidligere råstofgrav – både den natur, der selv
indfinder sig, og den natur Naturstyrelsen har hjulpet på vej. Siden
2017 har her f.eks. været et sandt flor af vilde gøgeurter, der gror
hvor man skulle tro, det næppe er muligt. Måske viser kalkgravens
hemmelige beboer, Europas største ugle, sig også denne aften. Hør
om kalkgravens spændende geologiske lag og deltag i jagten på
nye overraskelser.
KATBJERG ODDE · EN SMUK PERLE

86

Dato:
Tirsdag den 4. juni kl. 19-21
Mødested: Katbjerg, Hobrovej, 9550 Mariager
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne, v/Inger Taylor
OBS:
Betalingen går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Pris:
20 kr.
Katbjerg Odde er et fredfyldt sted, hvor orkidéer blomstrer, og
insekterne trives på en lun sommeraften. Turen går fra landsbyen
Katbjerg på snoede stier til Odden og Mariager Fjord. Undervejs falder
terrænet 45 højdemeter og naturen varierer fra artsrige overdrev til
strandenge og gammel bøgeskov med snoede vandløb. Vi går sammen
på opdagelse i naturen, får frisk luft, bliver klogere og gør samtidig
en forskel for børn på Julemærkehjemmet i Hobro.
BEDSTEFORÆLDRE, BØRNEBØRN OG FLAGERMUS
VED GODTHÅB HAMMERVÆRK

87

Dato:
Tirsdag den 4. juni kl. 20-21.30
Mødested: Godthåb Hammerværk, Zincksvej 1, Godthåb
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Ældresagen Aalborg og Aalborg SeniorSport
En aften i børnehøjde. Bliv flagermus-spotter i en fart - på et spændende flagermussted. Efter en kort introduktion til nattens mystiske
flyvere går turen ud i aftenmørket til det fredede og idyllisk område
ved hammerværket - langs kanalerne, Guldbækken og til Møllesøen
ved Ridemands Mølle. Undervejs fortælles om nattens dyr, og der
er gode chancer for at opleve de spændende flagermus på jagt efter
insekter over møllesøens sorte vand. En dag, hvor der bliver talt til
børnene, og hvor de måske udvikler en livslang interesse for naturen.
DET ”GAMLE” AALBORG FORTÆLLER · 2
Dato:
Torsdag den 6. juni kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Østre Kirkegård,
Filstedvej 76, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Ældre
Sagen i Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Deltagerne har mulighed for selv at fortælle en
anekdote eller om en historisk begivenhed.
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Tag med på en spændende formiddags rundvisning med fokus på især
de nye staudekvarterer på Østre Kirkegård i Vejgård. Netop nu er der
et summende liv af mange forskellige flyvende insekter ved kvarterets
blomstrende stauder. Vi artsbestemmer insekterne og der fortælles
nyt om flere af insekternes utrolige livscyklus. Deltagere med noget
på ”hjerte” har mulighed for at fortælle en anekdote eller om en
historisk begivenhed i alles interesse. Ved udvalgte grave fortæller
naturvejlederen lokalhistoriske anekdoter, ligesom vi ser nærmere
på kirkegårdens mange forskellige træer og buske fra hele verden.
ALSTRUP KRAT OG HOHØJ
VED MARIAGER

89

Dato:
Torsdag den 6. juni kl. 19-21
Mødested: Løvebrønden, Østergade, Mariager
Turleder: Ole Guldberg og Per Edgar Jørgensen, Danmarks
Naturfredningsforening Mariagerfjord
OBS:
Tag evt. kaffen med.
Vi inviterer på en tur gennem Maren Finds Dal til Alstrup Krat
og Hohøj. Området er fredet og vi vil undervejs fortælle lidt om
fredningen og de mange ældgamle kulturspor, vi finder her.
MAJSTANG, DANS OG MUSIK
I REBILD

90

Dato:
Lørdag den 8. juni kl. 15-17 og 18-23
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Turleder: Museum Rebild
Pris:
Entré til ballet: 30 kr. for voksne.
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. 19.30 er der bal i museets sal
til musik af Rebild Spillemændene.
GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å
OPLEV PINSESOLEN DANSE FRA KANO
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Dato:
Søndag den 9. juni kl. 2.30-6.30
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
Tilmelding: Senest onsdag den 6. juni på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Hvis du står rigtig tidligt op og er helt stille, så er
der næsten garanti for en helt magisk solopgang
og pinsemorgen, hvor fuglene er allermest aktive.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Pris:
Voksne 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Samme arrangement som tur 42 den 4. maj.

<< Klik for at se oversigtskort

|31|

JUNI 2019

<< Klik for at se oversigtskort

FLÅ OG ÆD
FASAN OG AND
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag den 9. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Vær med når der skal laves VILD MAD over bål i centrets bålhytte. Vi
skal sammen flå fuglene og skære bryster og lår af. Kødet tilberedes
på grillrist og i en bålgryde med grøntsager og friske ramsløg. Til sidst
er der smagsprøver til alle, men forvent ikke at kunne spise dig mæt.
Efter arrangementet er det muligt at købe pølser og brød til frokost
og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget og
se vildsvinefodring – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 10. juni kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
FRYSESLOTTET OG SPOR AF 2. VERDENSKRIG
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

94

Onsdag den 12. juni kl. 18-21
Skørping Skoles P-plads
Rebild Guide Ole Jensen
Turen er uegnet for gangbesværede og klapvogne.
Turen er ca. 4 km og varer 3 timer, medbring gerne
kaffe der nydes på et udvalgt sted.
Pris:
40 kr./person. Kontant eller via
MobilePay 21 95 88 08 til guiden på dagen.
Turen starter ved Ugleporten, der er indgangen til Privathospitalet,
fortsætter til Skørping Bys største og flotteste bygningsværk opført i
urgotisk stil: ”Brystsyge Hospitalet”. Her var selvforsyning nøgleordet
i 1906. Her var alt på et sted, et helt selvkørende minisamfund med
vand, varme, elværk, grisestald, grøntsags-gartneri og hønse- og
kaninhold. Vi fortsætter ind i skoven og ser på spor fra 2. Verdenskrig
og tiden efter. Runder ”ønskestenen” og Vagthuset på Mosevej.

<< Klik for at se oversigtskort

JUNI 2019

PROJEKT ÅBNING AF ØSTER Å

95

Dato:
Torsdag den 13. juni kl. 19-21
Mødested: På pladsen foran Musikkens Hus i Aalborg
Turledere: Landskabsarkitekt Karen Luise Winther Høgsbro og
naturvejleder Esben Buch
OBS:
Turen starter ved Musikkens Hus og slutter på
Godsbanearealet.
Tag med på en spændende aftenvandring med fokus på det strategisk
vigtige projekt ”Åbning af Øster Å” og om åen som den rekreative
forbindelse fra Østerådalen til Limfjorden. Projektet står på tre
ben, som er byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å
gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål. Hør nyt om
Østerå gennem Karolinelund, som er indarbejdet i den helhedsplan,
som danner grundlag for parkens fremtid. Undervejs fortælles der
også om den fine fauna med bl.a. vandstære og oddere, der knytter
sig til Østerå og om baggrunden for de plantevalg, der er foretaget.
ÅBENT HUS PÅ SAVVÆRKET
VED RØVERKNOLDEN
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 15. juni kl. 12-16
P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild
Rebild Savværkslaug og Museum Rebild
Tag madkurven med og nyd den på skovlegepladsen
Røverknolden eller i madpakkehuset i Vedsted Skovhus.
Savværkslauget starter langsav og bloksav og fremstiller bl.a.
brædder. Hør om savværket og om skovens historie. Aktiviteter for
børn og voksne. Tag madkurven med. Madpakkehuset er åbent, og
skovlegepladsen Røverknolden ligger lige om hjørnet. Måske er Rold
Skovs kulsviere og smede også i aktion denne eftermiddag.
I SKOVENS DYBE STILLE RO · LAD INDTRYKKENE KOMME
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 16. juni kl. 9.30-12
Parkeringspladsen lige øst for Rebild, Rebildvej
Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen
Praktisk påklædning. Et tæppe at sidde på, og
eventuelt at pakke om sig, hvis skovens kølighed
kommer til at mærkes. Der vil være en let servering
og serveret vand fra en af skovens kilder.
Tilmelding: Ved betaling på MobilePay 22 11 99 19 inden
den 13. juni.
Pris:
100 kr./person.
Sangen ”I skovens dybe stille ro” kender de fleste nok, men påskønner
vi nok den ro, som findes der ude. Vi vil sammen gå en stille tur ud
i skoven, hvor vi lader indtrykkene komme til os. Undervejs gør vi
nogle korte ophold, hvor vi lader lydene og duftene gøre indtryk.
Vi afslutter med at finde et roligt sted i skoven, hvor der vil være
en let servering af sandwich og frisk vand fra en af skovens kilder.
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VILDE BLOMSTERS DAG PÅ FREDES ENG I SVENSTRUP

98

Dato:
Søndag den 16. juni kl. 10-12
Mødested: Fra Svenstrup følges Dall Møllevej over jernbanebroen,
kør ind ad markvejen til højre i selve svinget efter
nedkørsel fra broen
Turleder: Jørgen Balslev Hansen, Terkel Arnfred og
Anne Marie Steffensen
OBS:
Evt. gummistøvler og kaffe.
Fredes eng i Svenstrup blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse
med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har i 2017
givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt
gennem Danmarks Naturfredningsforening. Lokale dyreholdere sørger
for, at engen bliver afgræsset. Med i projektet hører, at områdets
planteliv nøje bliver fulgt i en 5-årig periode, og at græsningens
betydning formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og
kultureng, kilde, vandløb og et par søer.
DE VILDE BLOMSTERS DAG
VESTERRIS PLANTAGE OG ØSTERBØLLE OLDTIDSBOPLADS
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Dato:
Søndag den 16. juni kl. 10-13
Mødested: Vesterrisvej 25, 9620 Aalestrup
Arr:
Hortonom Lone Kjær og naturvejleder Karin Winther,
Vesthimmerlands kommune
OBS:
Tag en madpakke med. Turen er på ca. 4 km og kan
klares af de fleste.
Vi spadserer gennem Vesterris Plantage og skal en tur op på Rishøj,
hvorfra det måske kan lade sig gøre at se helt til Lovns Bredning. Turen
fortsætter til den 2000 år gamle oldtidsboplads, hvor naturtypen
overdrev med mange skønne blomster findes. Vi vil sætte navn på
flest mulige af de planter, vi ser undervejs og fortælle, hvad nogle
af den har været brugt til.
DØD, SULT OG KAMPEN
FOR OVERLEVELSE I DET VILDE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag den 16. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 28 den 18. april.
VANDRETUR I GODTHAAB
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Dato:
Søndag den 16. juni kl. 13-15
Mødested: Godthaab Hammerværk ved caféen,
Zincksvej 2b, 9230 Svenstrup
Arr:
Lokal Historisk Forening og Godthaab Hammerværk
International Mølledag, hvor der er gratis kaffe i hammerværkets cafe
fra kl. 10. Gåturen er i Godthaab by med fortællinger om bygninger
m.m., der har tilknytning til hammerværket. Museet har åbent fra
kl. 10-16. Læs mere på www.godthaab-hammervaerk.dk
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NÅR HYLDEN BLOMSTRER

102

Dato:
Søndag den 16. juni kl. 13-16
Mødested: Shelters (madpakkehuset) på Hesselvej 9640 Farsø,
1,1 km efter Hessel Herregård på højre side
Turleder: Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland,
Svend Dahl, tlf. 40 51 52 13
Vi går ud på Lovns Halvøen og besøger det økologiske landbrug
Skoulund, hvor hylden blomstrer og udgør en del af produktionen på
gården. Ejerne, Janni og Peter Sørensen, vil vise rundt og fortælle
om det økologiske jordbrug. Herefter går turen videre på stierne på
overdrev og strand.
DE VILDE BLOMSTERS DAG VED KLITGÅRDS FISKERLEJE

103

Dato:
Søndag den 16. juni kl. 13-15
Mødested: P-pladsen ved Klitgårds Fiskerleje, Nørholmsvej
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Anton Thøger Larsen
fra Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg
OBS:
Husk 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. Ved Klitgårds Fiskerleje og langs
Limfjorden gennemgår vi den perlerække af vilde blomster, bl.a.
flere spiselige strandplanter, der vokser netop her. Naturvejlederne
artsbestemmer og fortæller flere af de sjove historier og myter, der
knytter sig til vilde blomster. Mens vi nyder eftermiddagskaffen
ved Limfjorden, orienteres der om, hvordan du tager størst muligt
hensyn til de vilde blomster, når du klipper vejkanter og rabatter i
sommerhusområdet ved Klitgård.
MEDITATION I NATUREN
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Tirsdag den 18. juni kl. 18.30-20
Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Fornuftig varm påklædning, evt. et tæppe til at
sidde på eller pakke om dig.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 20 80 59 21. Aflyses ved under 6 deltagere.
Pris:
50 kr.
Samme arrangement som tur 69 den 22. maj.
BARNEMORD FOR 100-150 ÅR SIDEN

105

Dato:
Tirsdag den 18. juni kl. 19-21
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Thit Jensen Museet og Museet Herregården Hessel
Tilmelding: Inge Yde, tlf. 71 70 12 91.
Pris:
60 kr. incl. kaffe og kage.
Et aftenarrangement i samarbejde med Thit Jensen Museet om kvinder
og tjenestepigers livsvilkår på landet i lyset af de mange drab på
nyfødte børn, der var dengang.
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BYVANDRING I THIT OG JOHANNES V. JENSENS
FØDEBY FARSØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Onsdag den 19. juni kl. 19-21
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet
50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen
Museet.
Med udgangspunkt i mindestuen for Thit Jensen fortælles om Thits
spændende liv og kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem Farsø by, hvor Inger-Lise Jæger beretter om de steder, som
havde stor betydning for familien Jensen og de to søskende Thit
og Johannes – bl.a. kirken og kirkegården med familien Jensens
gravsted, apoteket, barndomshjemmet og Johs. V.’s fødehjem, som
i dag er museum for forfatteren. Aftenen afsluttes med rundvisning
på Johannes V. Jensen Museet og en kop kaffe.
SPÆNDENDE NATUR VED MARIAGER FJORD
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 19. juni kl. 19-21
P-pladsen ved Hjerritsdal Mølle (Ved Hjerritsdalvej 1)
Anders Horsten, biolog, Mariagerfjord Kommune
Turen foregår i kuperet terræn, så den egner sig
ikke for gangbesværerede. Afhængigt af vejret kan
der være vådt og mudret på stierne, så solidt fodtøj
anbefales.
Det varierede landskab langs Valsgård Bæk er levested for et væld
af spændende arter. Området er netop blevet gennemgået af dygtige
biologer, og på denne tur vil vi se nogle af de fugle og planter, man
har fundet i området. Vi vil også høre noget om den naturpleje, de
lokale lodsejere udfører sammen med Mariagerfjord Kommune for at
sikre områdets natur.
MIDSOMMERVANDRING
LANGS MARIAGER FJORD

108

Dato:
Torsdag den 20. juni kl. 18.30-ca.21
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke,
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Arr:
Birgittaforeningen i Mariager
OBS:
Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og vejr.
Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften
ud langs Mariager fjord og hører her beretningen om Noas ark blive
formidlet på poetisk og humoristisk vis ud fra Johannes Møllehaves
tekst. Turen er på ca. 5 km og foregår i roligt tempo, og der afrundes
med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i Klosterhaven.
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Dato:
Fredag den 21. juni kl. 20-24
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Tilmelding: Senest onsdag den 18. juni på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
Pris:
Voksen 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Oplev den lyseste nat på året i et magisk landskab ved foden af Rebild
Bakker. Solhverv (af oldnordisk hverfa: vende) er de to tidspunkter
på året, hvor solen når sin hhv. højeste (sommer) og laveste (vinter)
højde over horisonten midt på dagen. Eller mere astronomisk formuleret: De to tidspunkter på året, hvor solens absolutte deklination
er størst. Det ene solhverv, hvor solen er længst nord for ækvator,
indtræder omkring 21. juni (i Danmark kaldet sommersolhverv), og
det andet, hvor solen er længst syd for ækvator, indtræder omkring
21. december (i Danmark kaldet vintersolhverv).
Ellers samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
BLOMSTERKAGER I HERREGÅRDSHAVEN
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Dato:
Lørdag den 22. juni kl. 14-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
OBS:
For at gøre det mere festligt: Vi ser gerne at gæsterne
har mindst ét hvidt klædningsstykke på. I tilfælde af
dårligt vejr sidder vi indendørs. Max antal 40 pers.
Tilmelding: Senest 8. juni.
Pris:
125 kr. Skal betales ved tilmelding.
Et unikt havearrangement, som foregår i blomsterhaven bag stuehuset
på Hessel. Ved de hvide haveborde med blomstrede duge og porcelæn
vil vi invitere til kaffe og kager. Men det er ikke hvilke som helst
kager – det er kager med blomster! Indeni eller pyntet med. Det
hele er i blomsternes tegn. Men inden vi begynder på herlighederne,
vil forfatter og blomsterkender Anemette Olesen fortælle kort om
spiselige blomster.

SOMMERFERIEN 2019 · SE SIDE 72-75 TILBAGEVENDENDE AKTIVITETER
NATTENS FLYVERE VED MARIAGER FJORD
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Dato:
Søndag den 22. juni kl. 20.30-02
Mødested: P-pladsen Låenhus, Låenhusvejen 8, 9500 Hobro
Turleder: Kenneth Jensen, naturmedarbejder, Mariagerfjord
Kommune
OBS:
Vi håber på varmt og tørt vejr. Ved vedvarende
regnvejr bliver turen aflyst. Vi skal ikke gå langt
omkring, men husk varmt tøj til de sene timer.
Natsværmere er ikke bare grå og kedelige, men fyldt med flotte
farver og gode historier. På de tilstødende overdrev og tilgroede
arealer, får vi på forskellig vis tiltrukket de flyvende insekter, og
kan så nærstudere dem i al deres pragt. En unik mulighed for at se
al den spændende aktivitet, der er i naturen om aftenen og natten.
SANKT HANS-OPLEVELSER
MELLEM KÆMPETUER OG JÆTTESTUER
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Dato:
Søndag den 23. juni kl. 10-13
Mødested: Ettrupvej 83, 9620 Aalestrup
Arr:
Hortonom Lone Kjær og naturvejleder Karin Winther,
Vesthimmerlands kommune
OBS:
Praktisk tøj, gummistøvler og en lille lommelygte.
Vi skal ikke gå så langt, men vi skal ud i noget
spændende noget. Tag madpakken med.
Naturen er på sit højeste, og ifølge gammel folketro har planterne
denne dag særlige kræfter. Vi vil se, om der er jætter i stuerne eller
mellem tuerne. Der bliver også tid til at nyde den fantastiske – og
til tider våde og bløde – natur ved Simested å, hvor der er sjældne
plantearter, og hvor den store, flotte og sjældne Sumpgræshoppe
lever.
ØKOLOGISK MARKVANDRING
PÅ HESSEL
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Dato:
Onsdag den 26. juni kl. 19-21
Mødested: P-pladsen uden for Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Den økologiske landmandsfamilie Janni og Peter
Sørensen
OBS:
Ikke kørestoleegnet eller egnet for dårligt gående.
Praktisk fodtøj og overtøj.
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 landmandsfamilie,
om økologiske madvarer, dyrkning af rodfrugter, landbrug og om
studedrift samt meget andet. Kom og vær med på denne dejlige tur.
DØD, SULT OG KAMPEN
FOR OVERLEVELSE I DET VILDE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag den 30. juni kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 28 den 18. april.
|38|
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I SOMMERFERIEN PÅ HERRE GÅRDEN HESSEL OG LILLE VILDMOSECENTRET
REBILD BAKKER GENNEM 100 ÅR · PÅ TO TIMER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 30. juni kl. 14-16
Rebildporten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping
Rebild Guide Peter Henneby
Fodtøj til op og ned ad bakker/trapper. Max 30
deltagere.
Pris:
25 kr./person. Betales kontant eller via MobilePay til
guiden på dagen.
Som start på turen får du historierne om bygningerne ved parkeringspladsen på toppen af Rebild Bakker. Ved indgangen til Nationalparken
hører du både om minder fra 2. Verdenskrig og udvandringen til
Amerika. På Rebild Bakkers højeste punkt ser vi de specielle Rebildbøge og nyder en fantastisk udsigt over Gravlev Ådal. På vej ned
ser vi over på krybskytten Lars Kjærs hus, og i bunden af bakkerne
fortælles lidt om træer og buske samt den navnkundige skovrider
Jens Hvass. På vejen op igen standser vi ved 4. juli-festpladsen og
går til sidst forbi den nye Max Henius-hytte.
SOMMERFERIESKOLE
I SKOVEN · 1
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Dato:
Mandag den 1. juli kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95, Farsø
Arr:
Nature Rangere og naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands kommune, www.naturekspeditionen.dk
Naturens Magi – bliver frøen til en prins, hvis man kysser den?
Har mariehøns gift i benene? Smager myren af appelsin? Tag med
på naturekspedition og bliv meget klogere på naturens magi. Alle
deltagere får udleveret NaturNørd-diplom.
SOMMERFERIESKOLE
I SKOVEN · 2
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Dato:
Tirsdag den 2. juli kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95, Farsø
Arr:
Nature Rangere og naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands kommune, www.naturekspeditionen.dk
Kok amok – Kan det spises? Vi går på skovtur og indsamler mad fra
naturens spisekammer, som vi efterfølgende bruger i små snacks, som
tilberedes i udekøkkenet. Alle deltagere får udleveret NaturNørddiplom.
SOMMERFERIESKOLE
I SKOVEN · 3
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Dato:
Onsdag den 3. juli kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage Farsøvej 95, Farsø
Arr:
Nature Rangere og naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands kommune, www.naturekspeditionen.dk
Tour De Uhrehøje – har du gode ben? Nature Rangerne er klar til
at tage dig med på en kort MTB-tur rundt i skoven, på jagt efter
cykelopgave-point i ”istids-alperne”. Det er muligt at låne MTB-cykler.
Alle deltagere får udleveret NaturNørd-diplom.
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BØRN GROR I NATUR · 7 · OPLEV DE
FLITTIGE BIER OG LÆR AT SLYNGE HONNING
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Dato:
Onsdag den 3. juli kl. 13-15
Mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 11, Aalborg
Turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen i
samarbejde med Aalborg Biavlerforening
OBS:
Bidragter kan lånes.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde.
Træd indenfor i biernes forunderlige verden. Iført bi-anorakker med
slør og under kyndig vejledning, besigtiger vi en fredelig bifamilie.
Bagefter starter vi honningslyngen, så alle deltagere kan smage
nyslynget honning på friskbagt brød.
SNAPSE, WHISKY OG MEGET MERE
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Dato:
Torsdag den 4. juli kl. 19-21
Mødested: Færgelejet, Hvalpsund, 9640 Farsø
Arr:
Den Frivillige Turistgruppe i Hvalpsund
OBS:
Maks. antal deltagere er 35.
Tilmelding: Til Leif Jensen på tlf. 50 36 84 46 senest
mandag den 1. juli.
Pris:
100 kr. + færgebillet 25 kr. (fodgænger).
Rundvisning på Brænderiet Limfjorden i Sundsørehus, hvor brygger
Ole Mark fortæller om produktionen og brænderiets historie. Der er
selvfølgelig smagsprøver på brænderiets produkter, som primært er
whisky, men også rom, gin, brandy og snapse.
GUIDET KANOTUR
PÅ LINDENBORG Å
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Dato:
Lørdag den 6. juli kl. 10-14
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Tilmelding: Senest onsdag den 3. juli på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
Pris:
Voksen 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
MEDITATION I NATUREN
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Tirsdag den 9. juli kl. 18.30-20
Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Jeanette Meldgaard
Fornuftig varm påklædning, evt. et tæppe til at
sidde på eller pakke om dig.
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 20 80 59 21. Aflyses ved under 6 deltagere.
Pris:
50 kr.
Samme arrangement som tur 69 den 22. maj.
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I SOMMERFERIEN PÅ HERRE GÅRDEN HESSEL OG LILLE VILDMOSECENTRET
NATURQUIZ FOR BØRN OG BEDSTEFORÆLDRE
VED TEGLVÆRKSØERNE
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Dato:
Onsdag den 10. juli kl. 13-15
Mødested: P-plads ved Teglværksøerne,
umiddelbart øst for Gandrup
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen og
Gandrup Borgerforening
Tidligere blev her gravet efter ler til brug på teglværket og det
efterlod landskabet med nogle store huller. De er nu fyldt med vand,
smukt tilgroede, og der er anlagt stisystem og shelterplads. Det er i
disse dejlige omgivelser, vi skal prøve at se på dyre- og plantelivet.
Dagen byder på quiz i den smukke natur med spørgsmål, der let kan
besvares, hvis generationerne samarbejder. En dag hvor børnene
får røde kinder og en masse frisk luft. Og bedsteforældrene lærer
børnebørnene at kende på en ny måde.
FJORDENS KRIBLE/KRABLE
FOR BØRN OG BEDSTEFORÆLDRE
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Dato:
Torsdag den 11. juli kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Klitgårds Fiskerleje, Nørholmsvej
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Ældresagen Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Waders og net kan lånes.
En rigtig ”prøv selv”-dag for børnene. På med waders og ud i fjordens
vand for at undersøge plante- og dyrelivet. Her får børnene mulighed
for selv at fange nogle af Limfjordens betagende skabninger. Klø en
krabbe på kloen eller hoppe med en tangloppe. Når vi har fanget et
spændende udvalg af fjordens smådyr, bliver børnene lige en anelse
klogere, når der fortælles om disse fantastiske dyr. En dag med
lærerigt indhold for børn og voksne. Alt udstyr stilles til rådighed.
Børn skal være i følge med en voksen.
SNAPSEURTETUR PÅ HESSEL
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Dato:
Lørdag den 13. juli kl. 14-16.30
Mødested: Caféen/informationen på Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Hessels snapselaug
OBS:
Ikke kørestole egnet.
Pris:
50 kr. inkl. smagsprøver efter turen.
Medlemmer af snapselauget tager jer med rundt på en tur, der tager
ca 1½ time med prøvesmagning undervejs. Vi viser og fortæller om,
hvilke krydderurter, I kan bruge til en god snaps. Derefter går vi
tilbage til Hessel, hvor I ser snapsebedene, og inde i cafeen er der
igen en prøvesmagning samt en snak med alle, der har snapse med.
BYVANDRING I THIT OG JOHANNES V. JENSENS
FØDEBY FARSØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Lørdag den 13. juli kl. 14-16
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet
50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen
Museet.
Samme arrangement som tur 106 den 19. juni.
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Dato:
Torsdag den 18. juli kl. 15.30-20
Mødested: Livø Havn
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Bente og Karsten
Kjærgaard, Livø Avlsgaard
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.
Max 50 deltagere.
Tilmelding: Senest den 16. juli på tlf. 22 38 01 90 / 20 14 48 90.
Pris:
Voksne: 125 kr. Børn under 12 år: 50 kr. Dertil
kommer færgebillet.
Mød landmandsfamilien på Livø. Vi går en tur i marken, for at se på og
høre om det økologiske landbrug, hvor de mange forskellige afgrøder
snart er klar til høst. Efter turen spiser vi sammen på gårdspladsen
under lindetræerne, hvor maden vil være tilberedt af øens produkter.
Se også vores hjemmeside www.livoeavlsgaard.dk for mere info og
følg med i livet på gården på Instagram #livoeavlsgaard
REBILD BAKKER MED HØJ PULS
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 21. juli kl. 10-12
Rebildporten
Rebild Guide Marie-Louise Maarup
Da turen foregår i kuperet terræn anbefales rimelig
god kondition og fornuftigt fodtøj.
Pris:
25 kr./person. Betales kontant eller via MobilePay til
guiden på dagen.
På denne tur i Rebild Bakker kan man få pulsen op og samtidigt høre
om Max Henius, Rebildfesten, tyskerne på Sønderkol, Top Karen og
Cimbrerstenen. Der vil også blive fortalt om dannelsen af Rebild
Bakker, og hvad man gør for at bevare hedelandskabet.
ØKOLOGISK SOMMERAFTEN
PÅ LIVØ
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Dato:
Tirsdag den 23. juli kl. 15.30-20
Mødested: Livø Havn
Turledere: Naturstyrelsen Himmerland, Bente og Karsten
Kjærgaard, Livø Avlsgaard
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.
Max 50 deltagere.
Tilmelding: Senest den 21. juli på tlf. 22 38 01 90 / 20 14 48 90.
Pris:
Voksne: 125 kr. Børn under 12 år: 50 kr. Dertil
kommer færgebillet.
Mød landmandsfamilien på Livø. Vi går en tur i marken, for at se på og
høre om det økologiske landbrug, hvor de mange forskellige afgrøder
snart er klar til høst. Efter turen spiser vi sammen på gårdspladsen
under lindetræerne, hvor maden vil være tilberedt af øens produkter.
Se også vores hjemmeside www.livoeavlsgaard.dk for mere info og
følg med i livet på gården på Instagram #livoeavlsgaard
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I SOMMERFERIEN PÅ HERRE GÅRDEN HESSEL OG LILLE VILDMOSECENTRET
NATURVANDRING I LOUNS SKOVBAKKER

130

Dato:
Lørdag den 27. juli kl. 19-21
Mødested: “Udestuen” for enden af Hesselvej (efter Hessel),
Hvalpsund, 9640 Farsø
Arr:
Den Frivillige Turistgruppe i Hvalpsund,
tlf. 50 36 84 46
Naturvandring i de naturskønne Skovbakker yderst på Louns-halvøen.
Turen guides og fortalt af Søren Skovgaard Madsen. Blandt andet skal
vi høre om det gamle tipvognsspor. Vi skal også høre om en lokal
politiker. Hvem får man først at vide på turen
GUIDET KANOTUR
PÅ LINDENBORG Å
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Dato:
Lørdag den 3. august kl. 10-14
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
Tilmelding: Senest den 1. august på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Pris:
Voksen 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
REBILD BAKKER I RO OG MAG
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 4. august kl. 10-12
Rebildporten
Rebild guide Marie-Louise Maarup
Turen foregår i stille og roligt tempo men vær
opmærksom på, at terrænet er meget kuperet.
Pris:
25 kr./person som betales kontant eller via MobilePay
til guiden på dagen.
Rebild Bakker byder på mange seværdigheder og på denne tur kan
man bl.a. høre om Max Henius, Rebildfesten, udvandringen, tyskerne
på Sønderkol, Top Karen og Cimbrerstenen. Der vil også blive fortalt
om dannelsen af Rebild Bakker, og hvad man gør for at bevare
hedelandskabet. Undervejs vil vi stoppe ved et udsigtspunkt, hvorfra
der er en fantastisk udsigt over området.
MEDITATION I NATUREN
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Dato:
Mandag den 5. august kl. 18.30-20
Mødested: Gratitude, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
Turleder: Jeanette Meldgaard
Tilmelding: Senest 3 dage før: gratitude@meldinfo.dk eller
tlf. 20 80 59 21. Aflyses ved under 6 deltagere.
Pris:
50 kr.
Samme arrangement som tur 69 den 22. maj.

<< Klik for at se oversigtskort
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Torsdag den 8. august kl. 19-21
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet
50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen
Museet.
Samme arrangement som tur 106 den 19. juni.
HØSTDAG PÅ HESSEL
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Dato:
Søndag den 11. august kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
OBS:
Ikke så kørestoleegnet
Pris:
80 kr. Børn under 13 år gratis.
Oplev høsten fra jord til bord – mal dit eget mel, køb melet eller
det færdige brød. Der vil bl.a. være bi- og honningaktiviteter med
smagsprøver. 1800-tallets karle og piger viser høstarbejde – dog
ikke uden problemer – men der sluttes med høstgilde og dans.
Herskabet på gården kører til høstgudstjeneste i stadsvogne, mens
tjenestefolkene har travlt. I en anden tidsalder, 1900-tallet, kører
veteranmaskiner og viser høstarbejde. Alle steder syder det med
aktiviteter, hvor også børn kan være med.
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 14. august kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
KRYDDERSNAPSEVANDRING AD NORDSØSTIEN

I SOMMERFERIEN PÅ HERRE GÅRDEN HESSEL OG LILLE VILDMOSECENTRET
GUIDET KANOTUR
PÅ LINDENBORG Å
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Dato:
Lørdag den 17. august kl. 10-14
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å,
parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Tilmelding: Senest onsdag den 14. august på www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
Pris:
Voksen 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
BØRN GROR I NATUR · 8 · OPLEV BLÅMUSLING
PÅ TOV OG LÆR AT FANGE FJORDENS DYR
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Dato:
Lørdag den 17. august kl. 13-15
Mødested: P-plads for enden af Gadegårdsvej, Lindholm,
ved Lindholm Strandpark
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde med
Fjordhaverne
OBS:
Udstyr kan lånes.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde.
Findes der kolonihaver ude i Limfjorden? Ja, og du får chancen for
at se dem. Her vokser blåmuslinger på lange tove. Efter besøget hos
Fjordhaverne, hopper vi i et par waders og fanger nogle af fjordens
spændende dyr.
<< Klik for at se oversigtskort
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Dato:
Onsdag den 14. august kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved Hou Havn
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde Hals
Turistforening
OBS:
Husk små glas til smagsprøver og indsamlingskurv.
Det er højsæson for indsamling af strandmalurt, tormentilrødder og
porse til hjemmekrydring af din egen kryddersnaps. Derfor går vi på
indsamlingstur ad den afmærkede Nordsøsti, fra Hou Havn og mod
syd, hvor vi undervejs kommer forbi flere gode lokaliteter. Efter turen
serveres der forskellige smagsprøver på færdigkrydret snaps og der
uddeles gode afprøvede recepter på kryddersnapse.
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KIRKETUR · BUDERUP ØDEKIRKE OG GRAVLEV KIRKE
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Dato:
Lørdag den 17. august kl. 13.30 -15.30
Mødested: Buderup Ødekirke, Buderupholmvej,
mellem Skørping og Støvring
Turleder: Museum Rebild
Besøget i Buderup Ødekirke er også et strejf af Middelalder i Rold
Skov. Kirken var indtil 1907 sognekirke for Buderup sogn (nu
Støvring) med tilknytning til godset Buderupholm. Arnt Johansen
viser rundt og fortæller, bl.a. med plancher, der viser kirken, som
den var indrettet, inden den blev nedlagt. I kirken findes rester af
kalkmalerier og på kirkegården markante gravsten fra adelsslægter
til Buderupholm. Efter Buderup køres til Gravlev kirke, der også
er fra romansk tid. Udsmykning og inventar også med tilknytning
til godset Buderupholm. På kirkegården er billedhuggeren Anders
Bundgård begravet.
REBILDCENTRET OG REGANVEST
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Dato:
Søndag den 18. august kl. 14-16
Mødested: Rebildcentrets P-plads,
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping
Turleder: Niels Moes og Peter Henneby, Rebildcentret
OBS:
Tag godt fodtøj på, der kan være fugtigt/vådt i engen.
Pris:
90 kr. incl. billet til Rebildcentrets udstillinger.
Børn 6-14 år: 40 kr.
Hør først om Rebildcentrets nye Kildetårn, hvor Lindenborg Ådals
mange kilder skal formidles. Vi går forbi kilder og dambrug og
hører om naturplejen med får og kreaturer af Rebildcentrets 70 ha
naturarealer. Nyd roen på stien langs den rislende Lindenborg Å.
Derefter går vi op på ReganVest – hvad kan man se her? Fra toppen
af skråningerne er der også en flot udsigt over Lindenborg Ådal, og
turen går ned gennem Oplev Krat, hvor der er Land Art, og slutter forbi
kalkminerne. Efter turen er der adgang til Rebildcentrets udstillinger,
hvor der også kan købes kaffe mv.
HOHØJ OG ALSTRUP KRAT · OLDTIDSSPOR
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DE NYE STIER VED KASTBJERG ÅDAL
NATURGENOPRETNINGSPROJEKTET
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Dato:
Tirsdag den 20. august kl. 18.30-21.30
Mødested: Kransmarksvej 8, Hem, 9550 Mariager
Turleder: Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening og Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord
Kommune
OBS:
Gummistøvler, kikkert og kaffe.
Kastbjerg Ådal er udpeget som et såkaldt Natura2000-område på
grund af sine rige forekomster af naturtypen ”rigkær”. Siden 2006 har
naturstyrelse og kommuner arbejdet med et projekt, der kan skabe
Danmarks længste rigkær. Som et led i projektet er der etableret et
sammenhængende stisystem i ådalen. Vi vil fortælle om projektets
resultat, og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den
vestlige ende af Kastbjerg Ådal. Yderligere oplysninger kan fås hos
Per Edgar Jørgensen på telefon 26 78 85 20.
GRAVLEVDALEN · 10 ÅR EFTER 	
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Dato:
Onsdag den 21. august kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro
ad vejen mod Rebild
Turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen
og vandløbsbiolog Hans Heidemann Lassen
OBS:
Gummistøvler eller kraftige vandrestøvler anbefales
da vi skal helt ned til åen og kilderne.
I Gravlevdalen for foden af Rebild bakker afsluttede Naturstyrelsen
i 2010 et naturprojekt, som har øget naturværdierne og ikke mindst
oplevelsesværdierne i området markant. På turen vil vi både se på
ådalen fra den nye sti over Lindenborg Ås nye løb til kilderne og
kildebækkene i dalsiderne og på landskabet i bakkerne, og hvordan
naturen her plejes af hensyn til naturværdierne. Vi vil på turen vise
frem og fortælle om området og projektets betydning for natur- og
miljøforhold, og vi vil se på, hvordan naturen fortsat udvikler sig
efter projektets afslutning.

Dato:
Mandag den 19. august kl. 19-21
Mødested: Hohøj, Hohøj Skovvej 9, 9550 Mariager
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne, v/Birthe Lund
OBS:
Betalingen går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Pris:
20 kr.
Vi mødes ved Skandinaviens største gravhøj. Oppe fra toppen er der
en flot udsigt over Mariager Fjord og bakkelandet omkring. Efter at
have hørt om udgravningerne fortsætter vi ned igennem Alstrup
Krat, der rummer mange spor fra oldtiden og ældgamle hulveje. Vi
går sammen på opdagelse i naturen, får frisk luft, bliver klogere
og gør samtidig en forskel for børn på Julemærkehjemmet i Hobro.

KRYDDERSNAPS I URTEHAVEN OG ”ÅBNE” HUSE
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Dato:
Torsdag den 22. august kl. 10-12
Mødested: Urtehaven i Lindholm,
Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
Turledere: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med Ældre
Sagen Aalborg, Aalborg SeniorSport, Snapselauget
”Cimbrerne” og Sundby Samlingerne
OBS:
Medbring et lille glas til snapsesmagsprøver.
Selv om Urtehaven i Lindholm er forandret og omlagt til en indbydende
staudehave med opholdsarealer, kan havens mange forskellige træer
og buske være til stor inspiration, når du vil lære at krydre din egen
snaps. Snapselauget ”Cimbrerne” og naturvejlederen vil fortælle om
de bedste snapserecepter direkte ved Urtehavens særligt velegnede
snapsetræer som paradisæble, røn, valnød og vingevalnød. Frivillige fra Sundby Samlingerne holder havens smukke kulturhistoriske
bygninger åbne og du kan her opleve den helt specielle stemning som
knytter sig til den gamle Raschsgaard, Pibemagerhuset og Brohuset.
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I SKOVENS DYBE STILLE RO · LAD INDTRYKKENE KOMME
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag 25. august kl. 9.30-12
Parkeringspladsen lige øst for Rebild, Rebildvej
Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen
Praktisk påklædning. Et tæppe at sidde på, og
eventuelt at pakke om sig, hvis skovens kølighed
kommer til at mærkes. Der vil være en let servering
og serveret vand fra en af skovens kilder.
Tilmelding: På MobilePay 22 11 99 19 inden 22. august.
Pris:
100 kr./person.
Sangen ”I skovens dybe stille ro” kender de fleste nok, men påskønner
vi nok den ro, som findes der ude. Vi vil sammen gå en stille tur ud
i skoven, hvor vi lader indtrykkene komme til os. Undervejs gør vi
nogle korte ophold, hvor vi lader lydene og duftene gøre indtryk.
Vi afslutter med at finde et roligt sted i skoven, hvor der vil være
en let servering af sandwich og frisk vand fra en af skovens kilder.
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER

147

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 28. august kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
AFTENVANDRING I FRUGTHAVEN
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Dato:
Torsdag den 29. 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.
FOSSILJAGT
LED EFTER FORTIDENS SKATTE
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Dato:
Lørdag den 31. august kl. 10-12
Mødested: P-Pladsen ved Rold Storkro,
Vælderskovvej 13, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen
OBS:
Praktisk påklædning og fodtøj, da kalken godt
kan være lidt glat. Udstyr som hammer, mejsel og
sikkerhedsbriller. Medbring gerne madpakke og noget
at drikke.
Pris:
25 kr./person. Kontant eller via
MobilePay 22 11 99 19 til guiden på dagen.
>>
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I Skillingbro Kalkgrav kan man selv prøve lykken som fossiljæger. Du
kan finde fossilerne ved bare at grave eller skrabe lidt i overfladen Vi
skal lede efter fortidens glemte skatte. Vi vil hamre, banke, pudse
og studere vores fund – og der plejer næsten altid at være garanti
for at vi finder noget spændende. Spændende familieaktivitet, hvor
alle kan være med til at grave og lede, men også til at finde ud af
hvor sjovt det er at være fossiljæger.
ØKOLOGISK HØSTMARKED
PÅ LIVØ
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Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:

Lørdag den 31. august kl. 10-16
Livø Avlsgaard
Naturstyrelsen Himmerland, Økologisk Landsforening
Se færgeafgange på www.miniline.dk eller
tlf. 40 30 70 06. Husk at booke billet.
Det økologiske høstmarked afholdes i år for 14. år i træk. På den
første ø i Danmark, der for 28 år siden blev omlagt til økologi. Der
er rundvisning i byen og på øen, salg af øens produkter, børneaktiviteter, savværk, figurskæring, bål, pileflet, samt mulighed for at
købe et måltid mad lavet af lokale produkter. Oplev en hel dag med
fokus på hvad gården og øen kan byde på. Følg med på
www.livoeavlsgaard.dk og Instagram #livoeavlsgaard
JUNIORKURSUS · ENHÅNDS FLUEFISKERI
EFTER HAVØRRED I MINDRE ÅER
Dato:
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Lørdag den 31. august kl. 10 til
søndag den 1. september kl. 16.30
Mødested: Ågårdsvej 14, Hyllebjerg, 9640 Farsø
Arr:
Juniorafdelingen ”Smoltene” i Trend Å
Lystfiskeriforening
Tilmelding: Til kursusleder Orla Bertram-Nielsen, tlf. 20 12 93 38
eller fishfun@mail.dk Tilmelding gælder først, når
beløbet er indbetalt. Max 3 deltagere + 1 turleder/
chauffør fra hver forening. Maks 12 juniorer i alt.
OBS:
Gode råd om grej, fluer, beklædning, kørselsvejledning
mv. mailes sammen med program til deltagerne efter
betaling.
Pris:
160 kr./person inkl. fiskekort i 2 døgn, 1 overnatning
og frokost + madpakke begge dage + aftenkaffe
lørdag + morgenmad søndag.
Programmet indeholder bl.a. kastedemo og kasteinstruktion på
græs og vand, fiskeskole ved åen, læsning af standpladser, fluer og
fluevalg, lidt om ”tørre” skumfluer – og meget mere
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DET SKAL HANDLE OM HEKSE
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Dato:
Søndag den 1. september kl. 9.30-13.30
Mødested: Rebildcenteret
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
50 kr.
Rute: Turen langs åen - Regan Vest - tur ad stierne over kalkminen
- egeskoven - mødes med heksen Danny Druehyld i Rebildcenteret
- p-pladsen. Vi skal gå ad den nye vej, som Rebildcentret har anlagt
langs med Lindenborg Å, hvorefter vi kommer forbi indgangen til
atombunkeren Regan Vest, der skal åbnes for offentligheden. Herfra
går turen ad smukke stier på højderyggen over Thingbæk Kalkminer.
Stier, der er ukendte for de fleste. Så kommer vi til egeskoven, der
er et ”must”. Det er nemlig det eneste sted i Rold Skov, hvor den
oprindelige eg er bevaret i stort antal. Til slut skal vi møde en rigtig
heks – selveste Danny Druehyld – der har sit værksted i Rebildcentret.
MØRKESKOV, LUSKIMOSE,
URSKOVEN OG FÆLLESSKOV
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Dato:
Søndag den 1. september kl. 10-13
Mødested: Den store parkeringsplads på østsiden af Hobrovej
mellem Vælderskoven og Tveden, 850 m. syd for
hvor Vælderskov møder Hobrovej
GPS: 56.812830, 9.820230
Turleder: Rebild Guide Karsten Vestergaard
OBS:
Turen kræver, at man kan færdes i lidt vanskeligt terræn, den er uegnet for gangbesværede og helt umulig
for barnevogne. Det vil ligeledes være besværligt at
medbringe hund.
Pris:
25 kr. Kontant eller via MobilePay til guiden på
dagen.
Er der særlig mørkt i Mørkeskov, og bliver den endnu mørkere, nu
hvor den er udpeget som urørt skov? Er der lusk i mosen, eller kan vi
mon gætte, hvor navnet kommer fra? Er det muligt at trænge gennem
Urskovens vildnis uden at fare vild? Og er vi alle sammen fælles om
Fællesskov? Noget af det kan man få svar på og føle på egen krop,
når vi går en tur i skoven delvis uden for vej og sti. Lykkes det os at
finde en lysning i Urskoven, kan vi drikke vores medbragte kaffe/te
der omgivet af ældgamle bøgetræer.
SVAMPEWORKSHOP PÅ HOVEDBIBLIOTEKET I AALBORG
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Dato:
Tirsdag den 3. september kl. 15-17
Mødested: Hovedbiblioteket i Medborgerhuset i Aalborg
Arr:
Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) i
samarbejde med Aalborg Bibliotekerne
OBS:
Medbring dine egne selvsankede svampe og få dem
kontrolleret.
I Aalborg Kommunes skove og på naturarealer er der netop nu gode
chancer for at finde sunde og velsmagende spisesvampe. I samarbejde
med Aalborg Bibliotekerne arrangerer vi derfor en svampeworkshop
med svampekontrol, hvor du kan få dine egne, selvsankede svampe
kontrolleret og eventuelle giftige kasseret. Oplev også en udstilling
med årstidens aktuelle svampe og hør om de vigtigste regler, når
du skal skelne spiselige svampe fra giftige. Aalborg Bibliotekerne
udstiller og udlåner et spændende udvalg af gode svampebøger, der
er helt uundværlige til svampejagt på egen hånd.
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SMUKKE HAMMER BAKKER OG SKOVENS SVAMPE

SEPTEMBER 2019
155

Dato:
Torsdag den 5. september kl. 10-12
Mødested: P-pladsen 100 m nord for Brødlandshus,
på vejen ”Gennem Bakkerne”, midt mellem
Vodskov og Grindsted
Turledere: Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch
(svampediplom)
OBS:
Turen går ad stier og skovveje, ca. 2 km.
En smuk vandretur til Pebermosen og videre op på toppen af ”Nordjyllands Alper”. Vi kommer gennem meget forskellige naturområder,
der alle har skønheden tilfælles. Undervejs kan du høre om naturen
og den enestående kulturhistorie, som bakkerne har lagt ryg til.
På shelterpladsen vises et udvalg af de svampe, som du netop nu
kan finde på Aalborg Kommunes arealer i Hammer Bakker. Både
de spiselige og de giftige. Og du får gode råd om indsamling af
skovbundens lækkerier.
GUIDET KANOTUR
PÅ LINDENBORG Å
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Dato:
Lørdag den 7. september kl. 10-14
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å
Parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Tilmelding: Senest onsdag den 4. september: www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
Pris:
Voksne 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
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BUSTUR GENNEM JOHANNES V. JENSENS
VESTHIMMERLAND OG VANDRETUR
I HVERRESTRUP BAKKER
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Dato:
Lørdag den 7. september kl. 13-17
Mødested: Farsø Busterminal
Turledere: Else Marie Drost, Johannes V. Jensen Museet
og Ellen Poulsen, Danmarks Naturfredningsforening
OBS:
Husk passende fodtøj til travetur. Info om
Hverrestrup Bakker på www.fredninger.dk/fredning/
hverrestrup-bakker/
Tilmelding: Senest onsdag den 4. september:
vesthimmerland@dn.dk eller tlf. 40 51 52 13,
johannesvjensenmuseet@gmail.com eller
tlf. 98 66 67 88 / 24 42 01 25 / 22 75 35 44.
Pris:
150 kr. inkl. bus og kaffe med brød.
Vi følger i nobelprismodtagerens fodspor til steder, som havde stor
betydning for ham i hans barndoms- og ungdomsår, og til lokaliteter,
hvor flere af Himmerlandshistorierne har deres udspring: Guldager,
Skatskoven, Hverrestrup Bakker, Gedsted, Louns og Hvalpsund.
Undervejs fortælles om Johannes V.’s Vesthimmerland. I Hverrestrup
Bakker er der mulighed for en vandretur med orientering om områdets
natur- og kulturhistorie. Der serveres kaffe m. brød.
KIRKETUR TIL TULSTED KAPEL OG THORUP KIRKE
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Dato:
Lørdag den 7. september kl. 13.30-15.30
Mødested: Gården Tulsted, Aspvej 4, 9520 Skørping
Turleder: Museum Rebild
OBS:
Solidt fodtøj, noget kuperet terræn.
Tulsted kapel, beliggende på kapelbakken ved gården Tulsted, er en
tomt af wen romansk kirke med kirkegårdsdiger bevaret. Kirken er
nævnt i 1400-tallet. Der er en egen stemning af historie, når man
står på den forblæste bakke, hvor kirken var. Arnt Johansen fortæller
historien. Thorup kirke er også højtliggende og er i romansk stil. Med
en placering tæt på Rold Skov, rummer kirkegården gravsteder for
flere kendte skovfolk. Ved mødestedet på gården Tulsted fortælles
om gårdens historie og ejerforhold samt tilknytning til Sorø Akademi.
FILM I SKOVEN 2019
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Dato:
Lørdag den 7. september kl. 20-24
Mødested: Badepladsen ved Store Økssø i Rold Skov
Arr:
Kinorevuen, Skørping, Rebild Kulturuger
og Rold Skov Natur- og Kulturcenter
OBS:
Medbring selv stole samt varmt tøj etc. Kolde og
varme drikke samt slik, popcorn og kage kan købes.
Der kan denne aften køres til og fra St. Økssø ad
skovvejen fra Arden langs vestsiden af jernbanen.
Følg de opsatte skilte.
Pris:
75 kr. for filmen. Resten af programmet er gratis.
Rebild Kulturuger åbner traditionen tro med en biograffilm, der er
specielt udvalgt til at matche de storslåede kulisser under bøgetræerne ved Store Økssø. Se mere om programmet på www.roldskov.info
og www.kinorevuen.dk
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ÆBLETS DAG
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Dato:

Lørdag den 7. og søndag den 8. september
Begge dage kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS:
I bålhytten er der borde og bænke, hvor medbragt
mad og drikke kan nydes. En aktivitet for hele
familien.
Pris:
50 kr./voksen for rundvisning.
Rundvisning lørdag kl. 11 og søndag kl 14. Under rundvisningen vil
der blive fortalt om frugttræerne, frugten på træerne, skade- og
nyttedyr, plukketidspunkt, grundstammer, beskæringsprincipper
samt 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.
KUNST OG KILDER OMKRING GRAVLEV SØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 8. september kl. 10-13
P-pladsen mellem Lars Kjærs hus og Rold Storkro
Rebild Guide Marie-Louise Maarup
Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk
solidt og vandtæt fodtøj og turen er ikke velegnet
for gangbesværede.
Pris:
50 kr./person. Kontant eller via MobilePay til guiden
på dagen.
En tur med særlig fokus på billedhuggeren Anders Bundgaard og
kunstnerkolonien Ørnebjerg samt de kilder vi passerer på turen
rundt om søen. Der vil også blive fortalt om landskabsdannelse og
genopretningen af Gravlev Sø, og hvad vi ellers støder på undervejs.
SMEDE- OG HÅNDVÆRKERDAG
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Dato:
Søndag den 8. september kl. 10-16
Mødested: Godthaab Hammerværk, Zincksvej 2b, 9230 Svenstrup
Pris:
40 kr. for voksne. Børn under 18 år gratis.
Se og oplev gammelt håndværk. Der vil være arbejdende smede- træog håndarbejde af forskellige slags samt børneaktiviteter. Cafeen er
åben. Læs mere på www.godthaab-hammervaerk.dk
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NATUR-O-LØB
FOR BØRNEFAMILIER
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Dato:

Søndag den 8. september
Individuel start mellem kl. 11 og 12.30
Mødested: Bælum Skovpavillon, Østre Skovvej 16, 9574 Bælum
Arr:
Danmarks Naturfredningsforening
og Rold Skov Orienteringsklub
OBS:
Husk terrængående fodtøj. Tag madpakken med til
Bælum Sønderskov. Der er en mindre legeplads og
masser af borde og stole. Efter gennemført rundtur er
der frugt og saft.
Tag børn og børnebørn med ud i Bælum Sønderskov, hvor I kan nyde
sensommeren i denne lille naturperle af en skov, der har det hele:
høje slanke bøgetræer, masser af stier, flot istidslandskab og en
idyllisk skovsø. På en skattejagt-agtig rundtur med kort og kompas
afprøver I orienteringssportens teknikker, og ved hver post bliver
I samtidig udfordret på jeres viden om naturen. I bestemmer selv
tempoet. Vi har kort og kompas klar, når I kommer.
BØRN GROR I NATUR · 9
NATURENS DAG · TAG PÅ SVAMPETUR
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Dato:
Søndag den 8. september kl. 13-16
Mødested: Den primitive lejrplads i Hammer Bakker,
indkørsel fra Gennem Bakkerne, 9310 Vodskov
Arr:
Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) og
Ole Henrichsen, Kasper Malmberg fra Foreningen
til Svampekundskabens Fremme i samarbejde med
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
OBS:
Arrangementet er en del af Friluftsrådets ”Naturens
dag”. Husk svampekurv og lille kniv. Smagsprøver på
svampesuppe.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde.
Netop nu er der gode chancer for at finde både sunde og velsmagende
spisesvampe. Vi afholder derfor en spændende svampetur for børn
og i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme i
Aalborg, en offentlig svampekontrol. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
hjælper til med bål og svampesuppe. ”Aalborg Kommune mener, at
oplevelser i naturen bør være en obligatorisk del af alle børns hverdag.
Børns oplevelser i naturen er ligeså vigtige for børns psykiske og
fysiske helbred som sunde madvaner og motion. Børn bliver nemlig
større i naturen.”
NATURENS DAG
NATUR NØRDTUR FOR HELE FAMILIEN
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Dato:
Søndag den 8. september kl. 14-16
Mødested: Stranden ved færgelejet i Hvalpsund
Arr:
Hvalpsund og Sundsørefærgen, Naturfredningsforeningen og naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands Kommune, www.naturekspeditionen.dk
Oplev Limfjordens gemmer til vands, til lands og i luften og stå til
søs med Hvalpsund – Sundsørefærgen. Det rullende naturcenter er
kørt til Hvalpsund med NaturNørd-aktiviteter til lands, vands og i
luften. I forbindelse med arrangementet er det gratis for gående
at sejle med færgen.
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MARIAGER GOLFKLUB OG FORTIDSMINDER
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Dato:
Mandag den 9. september kl. 18.30-20.30
Mødested: Mariager Golfklub, Mariagervej 101, 9560 Hadsund
Turleder: Mariager Fjord Soroptimisterne v/Birte og Anders
Christiansen og Birthe Lund
OBS:
Betalingen går til at støtte Julemærkehjemmet i Hobro.
Pris:
20 kr.
Greenkeeper Anders Christiansen vil lede os og fortælle om området.
På golfanlægget møder vi et mix af fjordudsigt, skov og plantage.
I forbindelse med anlæg af banen fandt man spor tilbage til bronzealderen: fem gravhøje og en hulvej. Midt på ruten vil vi holde en
lille forfriskningspause i ”Lynhytten”. Vi går sammen på opdagelse
i naturen, får frisk luft, bliver klogere og gør samtidig en forskel for
børn på Julemærkehjemmet i Hobro.
FAR VILD I SKOVEN MED MORTEN OG METTE
SENSOMMER
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Dato:
Mødested:
Turledere:
Pris:

Onsdag den 11. september kl. 17-19
Stabelpladsen, Skovvej 68, 9510 Arden
Morten Brynildsen og Mette Ósland Pedersen
25 kr./person. Kontant eller via MobilePay til
guiderne på dagen.
Kom med på en 1½ times guidet tur uden for sti og vej – for børn og
deres (bedste)forældre. Om sensommeren bugner skoven af spiselige
urter, svampe og bær. Vi går på sanketur og dykker sammen ned
i skovbunden, dyrelivet og træernes magiske verden. Efter turen
tænder vi bål og rister pølser og brød over flammerne. Medbring
selv drikkevarer, service og evt. andet mad, I vil tilberede over bål.
SUND OG PÅ OPDAGELSE I NATUREN
HOBRO ØSTERSKOV
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Dato:
Lørdag den 14. september kl. 14-16
Mødested: P-pladsen for enden af Skovvej, Hobro
Turleder: Miljøvejleder Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
OBS:
For børn og voksne i alle aldre
Tænk, hvis vi kunne træne og få ro i sindet uden besvær. Naturen
kan hjælpe os lidt på vej, så derfor skal vi på sundhedstur i naturen.
Vi kommer ud at røre os, får glæde af naturens påvirkning på vores
sind og beriges af de opdagelser, vi kan gøre i naturen. Frisk luft,
fugleføjt, spændende planter og dyr, varieret terræn, blødt underlag,
duften af skov og stier til at gå og løbe på, er nogle af de mange
ting, naturen giver os. Vi går en tur i skoven og finder på sjove
ideer til at bruge naturen som motionsrum og træningslokale, hvor
både begyndere og øvede kan være med. Ind imellem skal vi bruge
vores sanser og få opmærksomhed på åndedrættet og på at slappe
af. Med vi skal også på opdagelse i naturen og tale om nogle af de
spændende historier, som naturen giver os.
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GUIDET KANOTUR
PÅ LINDENBORG Å
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Dato:
Lørdag den 21. september kl. 10-14
Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å.
Parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej
og Vælderskoven, 9520 Skørping
Turleder: Rebild Guiderne
OBS:
Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter
vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding.
Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen,
der er også mulighed for bestilling af madpakke +
drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse
med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.
Tilmelding: Senest onsdag den 18. september: www.rebildporten.dk
Begrænset antal pladser.
Pris:
Voksen 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til
RebildPorten ved tilmelding.
Samme arrangement som tur 42 den 4. maj.
GENNEM SKOVEN TIL LILLE BLÅKILDE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 21. september kl. 13-16
P-pladsen søen på Rebild Kirkevej
Rebild Guide Vivi Hensel
Turen foregår i kuperet og til tider fugtigt terræn.
Ikke velegnet for gangbesværede. Medbring gerne
kaffe der nydes på et udvalgt sted.
Pris:
40 kr./person. Kontant eller via
MobilePay 51 16 95 54 til guiden på dagen.
Vi starter på Rebild Kirkevej og går gennem skoven ud til en grævlingegrav og videre ned mod Englykke. På turen skulle vi gerne
opleve et par rådyr eller flere og der fortælles om skovdrift, fortid
og nutid inden vi går videre ud til Lille Blåkilde, hvor vi nyder
udsigten over Gravlev Ådal og smager på det lækre vand og hører
lidt om genopretningen af ådalen. Tilbage mod udgangspunktet
vil vi undervejs kigge på et par oldtidsminder fra bronzealderen,
deriblandt en ”kalender” og en ”offerplads”.
STORE MOSTDAG
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Dato:

Lørdag den 21. og søndag 22. september
Begge dage kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS:
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. Smagsprøver på æblemost.
Traktorplukketoget kører, og der bliver fortalt om træer og æblesorter,
vi kommer forbi.
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RAVNKILDERUTEN
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 22. september kl. 10-12
Rebildporten
Rebild Guide Marie-Louise Maarup
Da turen foregår i kuperet terræn anbefales rimelig
god kondition og fornuftigt fodtøj.
Pris:
25 kr./person som betales kontant eller via
MobilePay til guiden på dagen.
Vi går ned til Ravnkilde, hvor der er mulighed for at slukke tørsten,
mens der fortælles om kilden og nogle af de sagn og myter, der er
knyttet til den. Vi fortsætter til Lars Kærs Hus, hvor vi hører om Rold
Skovs mest berømte krybskytte. Undervejs fortælles om landskabsdannelse og genopretningen af Gravlev Sø. Vi bestiger Sønderkol,
hvor vi nyder udsigten og hører om lytteposten fra 2. verdenskrig.
Afslutningsvis fortælles om Rebildfesten, Blokhusmuseet, Top Karen
og Cimbrerstenen.
EFTERÅRETS DAG
DYR, HUSFLID OG MARKARBEJDE
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Dato:
Søndag den 22. september kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
OBS:
Ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
Vi sætter fokus på fåret/lammet og alle de produkter, det kan bruges
til. På markerne kører veteranklubben Vesthimmerland med de gamle
traktorer og maskiner og laver efterårets sysler. Karlelauget tager
rodfrugter op, som gæsterne kan få lidt med hjem af. Konkurrencepløjning af verdensmestre, ”Årtusinders markarbejde og kørsel
med massevis af Volvo- og BM-traktorer. Måske en Guinness rekord.
Levendegørelse alle steder. Spøgelsestur gennem bygningerne.
I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 22. september kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
SVAMPETUR FOR BEGYNDERE
OG LETTERE ØVEDE
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Dato:
Søndag den 22. september kl. 13-16
Mødested: Rønhøj Plantage, P-pladsen ved Aars-Aggersundvejen,
41 km mærket vest for hovedvejen
Turleder: Bo Jacobsen, tlf. 23 29 59 51 og Ellen Poulsen
tlf. 30 25 98 57, Danmarks Naturfredningsforening
Vesthimmerland
OBS:
Husk svampekurv og lille kniv samt kaffe.
Vi samler svampe og gennemgår de vigtigste grundregler for indsamling af spisesvampe.
<< Klik for at se oversigtskort
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PARADISÆBLER OG KRYDDERSNAPS
SOHNGÅRDSHOLMSPARKEN

176

Dato:
Torsdag den 26. september kl. 10-12
Mødested: P-pladsen på Borgmester Jørgensensvej 3,
9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med
Ældre Sagen Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Medbring mobiltelefon, dine egne favoritopskrifter
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. Vi afprøver parkens QR-koder ved statuer og mindesten
med mobiltelefon, og der fortælles også spændende kulturhistorie om
Sohngårdsholmsparken, hvor 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.
SUND OG PÅ OPDAGELSE I NATUREN
LINDDALENE

177

Dato:
Lørdag den 28. september kl. 14-16
Mødested: P-pladsen bag rådhuset, Himmerlandsgade 9, Hadsund
Turleder: Miljøvejleder Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune
OBS:
For børn og voksne i alle aldre.
Samme arrangement som tur 168 den 14. september
VI FLÅR ET KRONDYR
KOM HELT TÆT PÅ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag den 29. september kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Vær med til at flå en kronhjort fra mosen. Centrets naturvejleder
fortæller om hjortens levevis, skind og gevir samt laver lækre
smagsprøver fra grillen. Børnene kommer frem i første række og
der gives svar på spørgsmål omkring krondyr, vildsvin og elge. Efter
arrangementet er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan købe pølser
og brød til frokost og tilberede ved bålet. Kør med Tørvetoget og se
vildsvinefodring – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk
SVAMPETUR I JENLE PLANTAGE
VILD MAD ARRANGEMENT
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Dato:
Søndag den 29. 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, www.naturekspeditionen.dk
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
>>
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i plantagen. På turen får vi viden om de vigtigste grundregler for
indsamling af svampe og tilbereder en suppe af de indsamlede svampe.
DET SKAL HANDLE OM SKOVRIDERE
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Dato:
Søndag den 6. oktober kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Den jyske Skovhave på Møldrupvej
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
35 kr.
Rute: Skovhaven (Hintz og Jens Hvass) - Mossø (Jens Hvass) Skovridergården (Bendt Egede Andersen) - Jamborettepladsen (Jens
Hvass) - Mosskovegen - retur til p-pladsen. Når det skal handle om
skovridere, er skovridergården Mosskovgaard centrum for turen, for
her har magtfulde og ofte farverige statsskovridere regeret. Men
vi starter i Den jyske Skovhave, som skovrider Jens Hvass anlagde,
og som også var Danmarks første hundeskov. Vi kommer forbi Mosskovgaard, hvor det i dag er statsskovrider Bendt Egede Andersen, der
regerer. På jamborettepladsen skal vi høre historier om Jens Hvass
og spejderne, men vi skal også høre om andre spændende skovridere.
LØVFALDSTUR
TRÆER MED NAVNE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Søndag den 6. oktober kl. 10-14
Statsskovens P-plads, Møldrupvej 26, der er skiltet
Rebild Guide Ole Jensen
Turen kan køres med klapvogn med store hjul.
Medbring gerne madpakke og kaffe,som nydes på et
udvalgt sted. Turen er ca. 7 km og varer 4 timer.
Pris:
60 kr./person. Kontant eller MobilePay 21 95 88 08
til guiden på dagen.
Vi går en slentretur i den glødende efterårsskov. Turen starter ved
Forstrådens Gran, en kæmpemæssig stor Douglas gran, og den har et
barn der hedder Skovriderens Gran. Vi tager et kig på skovridergården
Mosskovgård, inden turen fortsætter til adskillige andre navnkundige
træer med spøjse historier. Vi nyder den medbragte madpakke på
et udvalgt sted og fortsætter ad sporet, hvor vi også hører lidt om
skovens huse og deres tidligere beboere. Turen afrundes med et kig
på Danmarks største træ målt i vedmængde.
OPLEV EFTERÅRETS KOMME I LILLE VILDMOSE
GUIDET TUR I EGNE BILER
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Søndag den 6. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Året går på hæld, dagene bliver kortere og naturen gør klar til
vinterens komme. Ta’ med guiden ud i Lille Vildmose, som er klædt i
de smukkeste efterårsfarver, og hør, hvordan dyrene forbereder sig
til vinteren. Måske er vi heldige at opleve brunsten ved kronhjortene
og elgene. Efter turen er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan
købe pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at
køre en tur med Tørvetoget og se vildsvinefodring – se tider m.m.
på www.lillevildmose.dk
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 12. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
FAMILIESØNDAG
I STØVRINGS BAGHAVE
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Dato:
Søndag den 13. oktober kl. 10-13
Mødested: Bålhytten ved Juelstrup Sø
Turleder: Naturvejlederne Lars Wachmann og Søren Risborg
samt grundejerforeningen
OBS:
Udetøj på efter vejret.
Kom med ud på efterårstur ved Juelstrup Sø. Vi laver aktiviteter
omkring bålhytten. Træværksted, hvor du kan snitte, bål, hvor du
kan bage pandekager, drejeværksted, dragebygning. Gå også med
på en guidet tur til søen og i hundeskoven.
LØVFALDSTUR VED RAVNKILDEN
OG OMKRING GRAVLEV SØ
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Søndag den 13. oktober kl. 10-14
Rebildporten, Rebildvej 25A, Rebild
Rebild Guide Vivi Hensel
Turen foregår i kuperet og jævnt terræn. Ikke egnet
for gangbesværede eller barne/klapvogne. Medbring
gerne madpakke og kaffe, som nydes med udsigt over
ådalen. Turen er ca. 7 km og varer 4 timer.
Pris:
60 kr./person. Kontant eller via
MobilePay 51 16 95 54 til guiden på dagen.
Vi tager turen ned til og om Gravlev sø så vi fra begge sider af søen
kan få de smukkeste udsigter til skoven i sin løvfaldsdragt. På turen
rundt fortælles om genopretningen af søen, kunstnerkolonien og
kilderne. Vi kommer forbi spor fra fortiden, og der vil blive berettet
om de spøjse og spændende personligheder, der har boet i Rebild
området gennem tiden. En rigtig god tur, der giver røde kinder.

HESTENS DAG I ROLD SKOV
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Dato:

Søndag 13. oktober
kl. 10 (hestevogne) og kl. 11 (ryttere)
Mødested: Operapladsen i Rebild
Turleder: Guider fra Isafolds Naturudvalg, Himmerlands Køreog Rideforening, Arden Sports Rideklub, Skørping
Rideklub og Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Tilmelding: Tlf. 41 10 88 12 eller randistub@gmail.com
Pris:
20 kr./hest. Der kan max være 20 ryttere pr. guide.
Kan medføre begrænsning i antal.
Start kl. 10 for hestevogne og kl. 11 for ryttere.
Ridetur på egen hest. Gruppering efter evner og kondition.
Hestevognstur med egen vogn. 4 timer rundt i skoven med frokost
på naturskønt sted.
Formål: Lær skoven og god ride-og køreskik at kende.
Der vil være specificeret mindstekrav til hest og rytter/kusk på
Facebook: roldskovhestelaug
VI BYGGER FUGLEKASSER 	
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Søndag den 13. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Dansk Ornitologisk forening
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré. Kørsel med
tørvetoget koster 30 kr./person ved køb af entrébillet
til centret.
Vi bygger fuglekasser og sætter dem op i parken ved Lille Vildmosecentret. Fuglene kan så finde vinterly og bygge rede i kasserne
til foråret. Hør om de forskellige fugle og deres krav til kassens
udformning. Efter arrangementet er bålet i centrets bålhytte tændt,
og I kan købe pølser og brød og tilberede ved bålet til frokost.
Husk også at køre en tur med Tørvetoget – se afgangstider m.m. på
www.lillevildmose.dk
EFTERÅRSFERIE PÅ HESSEL
FOR BØRN
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Dato:

Mandag den 14. - fredag den 18. oktober
Alle dage kl. 10-16
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
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, trædrejning, lysestøbning, kostebinding, vævning, rebslagning eller måske smørkærning.
Det kan også være fremstilling af æblemost, 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 hold øje med program på hjemmesiden.

<< Klik for at se oversigtskort
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NATURDETEKTIV
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Dato:
Mandag den 14. oktober kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Aars, Svenstrupvej 7, Aars
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
Kommune, www.naturekspeditionen.dk
Kan du gætte hvilke dyr, der bor i skoven? De gemmer sig, men
efterlader gnavespor, lorte, fjer og fodaftryk. Vi giver tips og trick
og viden, inden du selv må på sportur for at løse ”sporgåderne” i
kukkelurekasserne. Alle deltagere får udleveret NaturNørd-diplom.
GRÆSKARMÆND OG (U)HYGGE
FAMILIEDAG I LILLE VILDMOSE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Mandag den 14. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
30 kr./græskar. Kørsel med tørvetoget koster
30 kr./person ved køb af entrébillet til centret.
Vi skærer græskar i bålhytten omkring bålet, mens vi nyder varmen fra
flammerne. Du kan udskære et venligt eller uhyggeligt græskarhoved,
som kan pynte foran din egen hoveddør eller i haven. Gå med vores
naturformidler hen i Det Vilde og se vildsvinene blive fodret. Efter
arrangementet er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan købe
pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre
en tur med Tørvetoget – se afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk
EFTERÅRSFERIE PÅ HAMMERVÆRKET
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Dato:

Mandag den 14. og tirsdag den 15. oktober
Begge dage kl. 10-16
Mødested: Godthaab Hammerværk, Zincksvej 2b, 9230 Svenstrup
Pris:
40 kr. for voksne. Børn under 18 år gratis.
Vil du prøve at smede? Lave reb? Kaste efter dåser? Eller? Cafeen er
åben og sælger is, kaffe /the og kager.
Læs mere på www.godthaab-hammervaerk.dk
FIND DIN INDRE ROBIN HOOD FREM
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Tirsdag den 15. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret og Hjallerup Jagtforening
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er inkluderet i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Vil I prøve noget vildt? Så tag på Lille Vildmosecentret og prøv
kræfter med bueskydning. I kan skyde med enten langbue eller
compound-bue. Hvem er mon den bedste til at ramme dyrene? Efter
arrangementet er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan købe
pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre
en tur med Tørvetoget – se afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk

|62|

<< Klik for at se oversigtskort

EFTERÅR I ARDEN NATURPARK
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Dato:
Tirsdag den 15. oktober kl. 11-15
Mødested: Arden Naturlegeplads, Mejerivej, 9510 Arden
Arr:
Fællesrådet og Skovlauget i Arden, Rold Skov
Natur- og Kulturcenter og Rold Skov Turistforening
Efterårets familiedag i Arden er denne gang rykket fra Rold Skov til
den populære og hyggelige naturpark og naturlegeplads i skoven
og mosen i Ardens sydlige udkant. Bålstedet er tændt, og dagen er
fyldt med aktiviteter for børn og deres voksne. Lige ved naturparken
ligger Arden Dyrepark med en stor bestand af flotte dådyr. Se hele
programmet på www.roldskov.info
BØRN GROR I NATUR · 10
BLIV KLOG PÅ RÅVILDT I HASSERIS SKOV
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Dato:
Tirsdag den 15. oktober kl. 13-16
Mødested: Ved den primitive lejrplads i Hasseris Skov,
indkørsel fra Nørholmsvej
Turledere: Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde.
Kom her i efterårsferien helt tæt på Danmarks mindste hjorteart
– råvildtet. Hør alt om råvildtets biologi og oplev vildtets ”veksler”
eller foretrukne stier i skoven. Lær at finde råvildtlejer hvor vildtet
overnatter, se skrabemarkeringer i jorden af råvildt og råbukkefejninger på unge træer. Vi tilbereder smagsprøver af råvildt over bål
og alle kan deltage i udskæringen og forberedelserne.
BØRN GROR I NATUR · 11
OPLEV BØRNESJOV I KOLDKÆR SKOV
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Dato:
Onsdag den 16. oktober kl. 9.30-11
Mødested: Hytten i Koldkær Skov. Mellem Hals og Hou,
på vandsiden
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde
med Hals Turistforening
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. En
herlig dag at lufte børnene og få lidt viden med hjem fra skov og
strand. Vi går gennem den smukke efterårsskov på vej til stranden
og hører om de spændende dyr, der lever her.
SNITTEVÆRKSTED I SKOVEN
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Dato:
Onsdag den 16. oktober kl. 10-12
Mødested: Naturbasen i Jenle Plantage, drej ned
ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturekspeditionen ved naturvejleder Karin Winther
Vesthimmerlands kommune, www.naturekspeditionen.dk
Træsløjd for både børn og voksne. Vi snitter legetøj og spisegrej af
materialer fra skoven.
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MOSENS TÅRNE OG SØER · GUIDET TUR I EGNE BILER
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 16. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 30 den 20. april.
BYVANDRING I THIT OG JOHANNES V. JENSENS
FØDEBY FARSØ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
Pris:

Onsdag den 16. oktober kl. 14-16
Turistkontoret Farsø, Torvet 1
Inger-Lise Jæger, Johannes V. Jensen Museet
50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen
Museet.
Samme arrangement som tur 106 den 19. juni.
GYS OG GRU I LILLE VILDMOSE
HVEM GEMMER SIG I MØRKET?

199

Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Onsdag den 16. oktober kl. 17-20
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Medbring gerne
kikkert og lommelygte.
Pris:
70 kr. Børn (3-12 år) 40 kr. Betaling foregår
via Mobilepay eller kontant til guiden.
(U)hyggen spreder sig i Lille Vildmose – hvad gemmer sig ude i
mørket når solen går ned? Tag med på guidet tur i egne biler og vær
med til at kigge efter dyrene i skumringen. Efter den guidede tur
skal vi på opdagelse i Det Vilde, hvor uhyggelige, sjove og flotte
græskarlygter lyser området op. Hør nattens lyde og stig til tops i
Dødens Tårn – hvis I tør! Husk lommelygter og varmt tøj og kom med
på en spændende tur i mørket og se Lille Vildmose i et helt andet
lys. Læs mere på www.lillevildmose.dk
DET KRIBLER OG KRABLER
PÅ LAND OG I VAND
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:
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Torsdag den 17. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
>>
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Ta´ med på opdagelse under vandoverfladen eller i skovbunden i
parken ved Lille Vildmosecentret. Vi kan være heldige at finde både
vandinsekter, biller og snegle. Du skal bruge fiskenet, lære at bruge
en insektsuger, opdag nye detaljer gennem en lup og se om du har
fundet den hurtigste snegl i parken. Dyrene vi fanger, kommes i små
bakker, så de kan studeres nøje inden de slippes ud i naturen igen.
I bålhytten er bålet tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost
og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget – se
afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk
VI FLÅR ET KRONDYR
KOM HELT TÆT PÅ
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Fredag den 18. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Vær med til at flå en kronhjort fra mosen. Centrets naturvejleder
fortæller om hjortens levevis, skind og gevir samt laver lækre
smagsprøver fra grillen. Børnene kommer frem i første række og
der gives svar på spørgsmål omkring krondyr, vildsvin og elge. Efter
arrangementet er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan købe
pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre
en tur med Tørvetoget og se vildsvinefodring – se tider m.m. på
www.lillevildmose.dk
EFTERÅRETS MOSTDAG
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
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Lørdag den 19. 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.

SKOLERNES EFTERÅRSFERIE 2019 << Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort

I ELGENES LAND · GUIDET TUR I EGNE BILER

DET SKAL HANDLE OM KULBRÆNDERE
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Lørdag den 19. oktober kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Samme arrangement som tur 21 den 13. april.
ÅBENT HUS PÅ VEDSTED SKOVHUS
OG RØRBÆK SAVVÆRK
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Dato:
Lørdag den 19. oktober kl. 12-16
Mødested: P pladsen på Himmerlandsvej, lige øst for Rebild
Turleder: Rebild Savværkslaug og Museum Rebild
Savværkslauget levendegør savværket, starter langsav og bloksav og
fremstiller bl.a. brædder. Hør om savværket og om skovens historie.
Aktiviteter for børn og voksne. Tag madkurven med – madpakkehuset er åbent, og skovlegepladsen Røverknolden ligger lige lige
om hjørnet. Rørbæk-saven er fra omkring 1938 og bloksaven fra
Vegger karetmagerværksted fra omkring 1890. Se også hæverten,
der blev fundet i Lindenborg ådal. Den leverede vand til boliger ved
Nørlund Savværk.
EFTERÅR I PEBERMOSEN
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Dato:
Lørdag den 19. oktober kl. 13-15
Mødested: P-plads nord for Brødlandshus,
Gennem Bakkerne 44, 9310 Vodskov
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Turen går ad befæstede stier.
Hammer Bakker rejser sig i det flade landskab nord for Nørre Uttrup,
som et stort, grønt muldvarpeskud. En fantastisk varieret skov
med smukke landskaber, der er dannet af istiderne. Fra Vodskov til
Grindsted kører man på en god grusvej –”Gennem Bakkerne”- og det er
langs den vej, vi mødes denne formiddag. Turen går til den overgroede
Pebermose, hvor der gemmer sig nogle spændende historier om
fortiden og den enestående natur.
FLÅ OG ÆD
FASAN OG AND
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:
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Søndag den 20. oktober kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person
ved køb af entrébillet til centret.
Vær med på Lille Vildmosecentrets sidste åbningsdag i sæson 2019.
Vi skal lave VILD MAD over bål i centrets bålhytte. Vi skal sammen
flå fuglene og skære bryster og lår af. Kødet tilberedes på grillrist
og i en bålgryde med grøntsager og friske ramsløg. Til sidst er der
smagsprøver til alle, men forvent ikke at kunne spise dig mæt. Efter
arrangementet er det muligt at købe pølser og brød til frokost og
tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget og se
vildsvinefodring – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk

NOVEMBER 2019
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Dato:
Søndag den 3. november kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved ”Røverknolden” på Rebildvej
lige før Rebild
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
35 kr.
Rute: Den nye kulbrænderplads - Vedstedskovhus - Kirkevejen - bagom
Comwell til Ravnkilde - Hedevejen - Stendalen til Kulsvierpladsen - ppladsen. Tidligere var trækul en industri blandt almuen i Rold Skov.
Der går mange sjove historier og disse lidt krasbørstige typer, og det
skal vi høre om ved den nye kulsvierplads. Turen går til en af skovens
mest kendte kilder ”Ravnkilde”, og videre langs Kousbækken, der også
er en kilde, til Store Stendal. Her går vi op til den gamle mileplads,
hvor trækul, brændevin og manglende nattesøvn gik hånd i hånd.
FAR VILD I SKOVEN MED MORTEN OG METTE
EFTERÅR
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Dato:
Onsdag den 13. november kl. 16-18
Mødested: Stabelpladsen, Skovvej 68, 9510 Arden
Turledere: Morten Brynildsen og Mette Ósland Pedersen
for Skovlauget i Arden
OBS:
Medbring lygter.
Pris:
25 kr. per person. Kontant eller via MobilePay til
guiderne på dagen.
Kom med på en 1½ times guidet tur uden for sti og vej – for børn
og deres (bedste)forældre. Efteråret går snart på hæld og vinterens
mørke tid nærmer sig. Vi går på tur med vores lygter og dykker sammen
ned i skovbunden, dyrelivet og træernes magiske verden. Efter turen
tænder vi bål og rister pølser og brød over flammerne. Medbring
selv drikkevarer, service og evt. anden mad, I vil tilberede over bål.
BØRN GROR I NATUR · 12
OPLEV SOVENDE FLAGERMUS
OG LÆR OM NATTENS JÆGERE
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Dato:
Lørdag den 16. november kl. 9.30-11
Mødested: P-plads ved Aalborgtårnet,
Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
OBS:
Medbring gerne lommelygte.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. Tag
med på en spændende underjordisk flagermustur i Urbans Kælder.
Kælderen er normalt sikret som flagermusreservat med en aflåst
gitterlåge, men i dagens anledning lukker vi op og ser nærmere på
de sovende flagermus.
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PÅ CYKEL TIL SOVENDE FLAGERMUS
OG EN BEGYNDENDE JULESTEMNING
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Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

<< Klik for at se oversigtskort
JUL I SKOVEN
1. SØNDAG I ADVENT

DECEMBER 2019
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Lørdag den 23. november kl. 9-12
P-pladsen for enden af Rebild Skovhusevej
Flagermusens venner i Rold Skov
God idé med støvler – der kan være fugtigt, hvor
flagermusene sover vintersøvn. Medbring egen cykel.
Husk pose til gran og kogler.
Tilmelding: Til naturvejleder Søren Risborg på isrni@rebild.dk
inden fredag den 22. november.
På en cykeltur rundt i skoven besøger vi steder indrettet til flagermusenes overvintring. Vi tjekker, om der er nogen hjemme og gør
det forsigtigt, så vi ikke vækker dem af vintersøvnen. På turen hjem
samler vi gran og andet til julepynten.

Dato:
Søndag den 1. december kl. 14-16
Mødested: Naturbasen i Jenle plantage ved Års,
drej ned ad markvej overfor Kelddalvej 68
Arr:
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands
kommune, www.naturekspeditionen.dk
Nissejagt og juleaktiviteter i skoven. Så skal der indsamles til
juledekorationer og naturbasens juletræ skal pyntes med godter til
skovens dyr. I julemandens værksted kan du fremstille naturjulepynt
eller varme dig omkring bålet med gratis kakao og æbleskiver.

JUL PÅ HESSEL

Dato:
Søndag den 1. december 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 langs
med Egholms sydlige kyst til Egholm Hage. Undervejs er der store
chancer for at opleve mange forskellige trækfugle som de sjældne
lysbugede knortegæs, svaner, svømme- og dykænder. På øens marker
kan vi med lidt held se fouragerende rådyr. På diget fortælles der
om Egholm i gamle dage, hvor øboerne levede som landmænd og
fjordfiskere. Turen slutter i den hyggelige Restaurant Kronborg,
hvor restauratøren er i julehumør og serverer gratis julegløgg og
lune æbleskiver.

Dato:
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Lørdag den 23. og søndag den 24. november
– begge dage kl. 10-16
Mandag den 25. og tirsdag den 26. november
– begge dage kl. 12-15
Onsdag den 27. november kl. 14-18
Mødested: Museet Herregården Hessel,
Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø
Turleder: Museet Herregården Hessel
OBS:
Ikke så kørestoleegnet.
Pris:
50 kr. i weekenden. Mandag, tirsdag og onsdag 50 kr.
inkl. æbleskiver og gløgg/kaffe/saft.
Vi fortæller historien om en hyggelig jul på en gammel gård. I
weekenden er der levendegørelse og smagsprøver i køkken, bryggers
og folkestue, med de herligste juledufte i hele stuehuset. Aktiviteter
i stuehus, stalde og lade med boder. Men det er også børnenes jul
som vi fortæller. I forvalterhus og smedjen er der juleværksteder,
hvor børn selv kan lave gaver mm. Mandag, tirsdag og onsdag er der
ingen boder eller levendegørelse, men rundvisning i stuehuset og
hygge i cafeen.

ADVENTSVANDRING PÅ EGHOLM
FOR HELE FAMILIEN

DET ”GAMLE” AALBORG FORTÆLLER · 3
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Dato:
Torsdag den 5. december kl. 10-12
Mødested: Ved kapellet på Almen Kirkegård,
Hasserisgade 9, 9000 Aalborg
Turleder: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med
Ældre Sagen i Aalborg og Aalborg SeniorSport
OBS:
Mulighed for at deltagerne selv fortæller anekdoter
og om historiske begivenheder.
Tag med på en stemningsfuld julerundvisning på Almen Kirkegård i
Aalborgs hjerte. Deltagere med lyst til at fortælle en anekdote eller
om historiske begivenheder, der knytter sig til Almen Kirkegård er
meget velkomne. De fleste gravpladser er nu julepyntede og dækkede
med gran til den forestående højtid. Undervejs besøger vi flere af
Aalborgs personligheder fra gamle dage og kommer forbi kapel,
kolumbarium og mindelund. Turen afsluttes med juleanekdoter om
politimanden ”Lange Anton” og skibsreder Carl Lorentzen ”Goliat”,
og vi tænder lys ved deres grav og urne.

<< Klik for at se oversigtskort
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BØRN GROR I NATUR · 13
OPLEV SKOV OG STRAND
OG FIND TING TIL JULEDEKORATIONEN
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Dato:
Lørdag den 7. december kl. 9.30-11
Mødested: Hytten i Koldkær Skov, mellem Hals og Hou,
på vandsiden
Turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen i samarbejde
med Hals Turistforening
OBS:
Husk pose/kurv til indsamling.
Specielt for børnefamilier med fokus på formidling i børnehøjde. En
herlig dag at lufte børnene og få lidt viden med hjem fra skov og
strand. Vi går gennem den smukke efterårsskov på vej til stranden
og indsamler mos, kogler og lav.
KILDER OG VANDLØB I LINDENBORG ÅDAL
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Dato:
Lørdag den 7. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer,
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping
Turledere: Vandløbsbiolog 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 for at se, hvor
langt åens ørreder er kommet med deres gydning; med lidt held
oplever vi gydningen. Vi ser også på naturgenopretning af åen og i
ådalen. Vandstær og andre vinterfugle holder os med selskab. Turen
slutter med æbleskiver og noget varmt at drikke på Skillingbro
Naturskole, der ligger midt i den smukke ådal.
DET SKAL HANDLE OM NISSER OG ALFER
OG ANDET GODTFOLK
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Dato:
Søndag den 8. december kl. 9.30-12
Mødested: P-pladsen ved Rebildporten i Rebild
Turleder: Marthin Nygaard, Rold Skovs Venner
Pris:
Gratis. Efterfølgende julefrokost for egen regning.
Rute: Ravnkildestien til Ravnkilde (delvist den hvide rute). Af hensyn
til gæsterne på den nybyggede Rold Stor Kro lavede skovrider Jens
Hvass ”Ravnkildestien” tilbage i 1950’erne, men for at kromanden
på Rebildhus ikke skulle blive sur, lod han den udgå fra Rebild. Det
er en af de smukkeste stier i Rold Skov med betagende udsigt over
Lindenborg Ådal. Fra Ravnkilde går det opad til en herlig troldeskov
og ad endnu en herlig sti til Rebild – og til Rold Skovs Venners
julefrokost på Rebildhus for dem, der har lyst.

<< Klik for at se oversigtskort
GAMMEL JUL I REBILD
FOR BØRN OG DERES VOKSNE
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Dato:
Lørdag 14. december kl. 12-17
Mødested: Museum Rebild, Rebildvej 25 B, 9520 Skørping
Arr:
Museum Rebild, BOGBY9520 og Rold Skov Naturog Kulturcenter
Pris:
Voksne 30 kr. Børn gratis.
Julen i Danmark har rødder tilbage i tiden før, kristendommen kom
til landet. Hør fortællingerne om, hvordan julen blev fejret i gamle
dage og om julens sagn og overtro. Hjælp med at lave julepynt og
at pynte det store juletræ. Hør julesange og dans om juletræ til
spillemandstoner. En eftermiddag hvor børn og voksne kan komme
i den rigtige julestemning og få nye ideer til deres egen jul. Alle
aktiviteter er gratis for børn. Der er smagsprøver på gammeldags
julebag og juledrik og værksteder med klip, bagning, halmarbejder,
julehistorier, rumlepotter, stjerneoptog m.m.
SOLHVERV, JULENS OVERTRO,
KILDER OG TRÆERNES LIV
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Dato:
Lørdag den 21. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen til Lille Blåkilde på Rebild Kirkevej mellem
Rebild og Buderupholmvej
Turledere: Heks Dannie Druehyld, naturvejleder Søren Risborg,
Rebild Naturskoler og journalist Uffe Westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
OBS:
Solidt fodtøj nødvendigt. Turen går til dels i ujævnt
og kuperet terræn. Gruppen bliver delt i to: Den lange
tur på ca. 4,5 km er mest for voksne. Den korte tur
sammen med Dannie Druehyld er særligt for børn.
De to grupper mødes ved stenrækken og følges ad
tilbage til P-pladsen.
Det er næsten årets korteste dag, hvor solen står lavest i horisonten.
På vores traditionelle solhvervstur kan du stå af juleræset og følge
med på en stemningsladet tur fyldt med sagn, tro og overtro,
soldyrkelse og fortællinger om træer. Vi tænder lys i tusmørket ved
Rold Skovs ældgamle, hellige plads for solen og slutter ved P-pladsen
med noget varmt at drikke og lune æbleskiver.
JULEVANDRING I MARIAGER
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Dato:
Fredag den 27. december kl. 14-16
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke,
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Arr:
Birgittaforeningen i Mariager
OBS:
Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vind og
vejr.
Traditionen tro vandrer vi her med Jørgen Kruse som turguide ad de
små skovstier gennem Munkholm og hører ham fortælle Johannes
Møllehaves beretning om De Tre Vise Mænd, og hvad der sker dem
af eventyrlige og finurlige ting og hændelser undervejs mod målet.
Om de når frem? Se, det vèd kun Jørgen og De Tre Vise Mænd, så
tag hele familien med på en hyggelig lille julevandring og hør selv,
hvad det hele ender med.

<< Klik for at se oversigtskort
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SOMMERFERIEN 2019 · TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER
SOMMER-ARRANGEMENTER PÅ HESSEL

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

Åbningstider 2019
1. Maj - 30. September: Dagligt kl. 10-16.
Lukket mandag – undtagen i uge 27-31 og 42.
SMAG PÅ HISTORIEN · OM SNAPSE
Dato:
Hver mandag i ugerne 27-31, kl. 13-15
Mødested: På museet
Turleder: Hessels snapselaug v/Bodil Nymark
Pris:
50 kr.
Kom og få en snapsesnak og smag nogle af Hessels spændende
kryddersnapse. Hør historien om de planter, der har tilknytning til
Hessel, stude og Lounshalvøen. Se også hvordan nogle af planterne
ser ud i urtehaven.
HISTORISK VANDRETUR
FØLG MAGTENS FODSPOR FREM TIL HESSEL
Dato:
Hver tirsdag i ugerne 27-31, kl. 13-14.30
Mødested: På museet
Turleder: Museumsleder Bodil Jakobsen
OBS:
ikke egnet til kørestole eller dårligt gående.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
En guidet vandretur på ca. 3 km over Hessels jorde 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:
Hver onsdag i ugerne 27-31, kl. 11-15
Mødested: På museet
Turleder: Museet Herregården Hessel
OBS:
Vi skifter med aktiviteterne.
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
Sammen med Hessels mange frivillige vækker vi 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.
<< Klik for at se oversigtskort

SOMMERFERIEN 2019 · TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER
1800-TALLETS FOLKELIV
Dato:
Hver torsdag i ugerne 27-31, kl. 13-14.30
Mødested: På museet
Turleder: Museumsleder Bodil Jakobsen eller
anden ansat på museet
Pris:
50 kr. Børn under 13 år gratis.
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.

SOMMERPROGRAM PÅ LILLE VILDMOSECENTRET

LILLE VILDMOSECENTRET
Birkesøvej 16
9280 Storvorde
Tlf. 99 31 75 50
www.lillevildmose.dk
Åbningstider 2019
Se hjemmesiden.
DET GÅR HELT I FISK
STRANDAKTIVITET I ØSTER HURUP
Dato:
Mødested:
Arr:
OBS:
Pris:

Hver mandag i ugerne 27-32, kl. 10.30-12
Badestranden nord for Øster Hurup Havn
Lille Vildmosecentret
Sommertøj og bare tæer.
Gratis deltagelse, ingen tilmelding. Kørsel
med Tørvetoget koster 30 kr./person ved køb
af entrébillet til centret.
Kalder alle strandløver og søde sild! Kom og vær med til at fange
strandkrabber og hurtige rejer på det lave vand ved Ø. Hurup. Dyrene
kommer i et mindre bassin, hvor der er mulighed for at røre de
forskellige dyr. En lokal fisker kigger forbi med friskfangede fisk, som
fremvises og tilberedes til små smagsprøver. Efter arrangementet kan
I køre til Lille Vildmosecentret, hvor bålet tændt, og der er mulighed
for, at købe pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk
også at køre en tur med Tørvetoget og se vildsvinefodringen – se
tider m.m. på www.lillevildmose.dk
>>
<< Klik for at se oversigtskort

SOMMERFERIEN 2019 · TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER
DØD, SULT OG KAMPEN
FOR OVERLEVELSE I DET VILDE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Hver tirsdag i ugerne 27-32, kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Lyt! Var det en ulv der hylede i det fjerne? Gå med guiden på opdagelse
i Det Vilde og hør mosens lyde og bliv klogere på fortidens og
fremtidens dyr. Se vildsvinene bliver fodret ved fodertønden, og
besøg Dødens Tårn – hvis I tør! Her skal I høre om død, sult og
de vilde dyrs kamp for overlevelse i naturen, og hvordan død kan
skabe nyt liv. En tur til toppen af tårnet belønnes med udsigt over
kadaverpladsen og Birkesø. I bålhytten er bålet tændt, og I kan købe
pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre
en tur med Tørvetoget – se afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk
I ELGENES LAND
GUIDET TUR I EGNE BILER
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:

Hver onsdag i ugerne 27-32, kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Pris:
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
En guidet tur i mosen med besøg på Portlandmosen, hvor guiden
fortæller om højmosens unikke dyre- og planteliv. I Brandvagttårnet
opleves naturgenopretningen og forhåbentlig ser vi mosens elge
og krondyr eller måske kongeørnen. Et nyt formidlingssystem gør
det muligt for guiden at fortælle under kørsel via bilradioen. Efter
turen er bålet i centrets bålhytte tændt, og I kan købe pølser og
brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med
Tørvetoget og se vildsvinefodring – se tider m.m. på
www.lillevildmose.dk
DET KRIBLER OG KRABLER
PÅ LAND OG I VAND
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Hver torsdag i ugerne 27-32, kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj. Kikkert er en
god idé.
Aktiviteten er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
>>

SOMMERFERIEN 2019 · TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER
Tag med på opdagelse under vandoverfladen eller i skovbunden i
parken ved Lille Vildmosecentret. Vi kan være heldige at finde både
vandinsekter, biller og snegle. Du skal bruge fiskenet, lære at bruge
en insektsuger, opdag nye detaljer gennem en lup og se om du har
fundet den hurtigste snegl i parken. Dyrene vi fanger, kommes i små
bakker, så de kan studeres nøje, inden de slippes ud i naturen igen.
I bålhytten er bålet tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost
og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget – se
afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk
MOSENS TÅRNE OG SØER
GUIDET TUR I EGNE BILER
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Hver fredag i ugerne 27-32, kl. 10.30-12.30
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
30 kr./person + entré til Lille Vildmosecentret.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Guiden udvælger de tårne og søer i Mellemområdet, hvorfra man
på denne årstid får de største naturoplevelser. I egne biler kører
vi rundt og gør stop undervejs – måske er vi heldige at få øje på
mosens mastodonter – elg og krondyr. På søernes blanke overflader
skal vi iagttage mosens rige fugleliv og fra tårnene belønnes vi med
den storslåede udsigt over ét af Danmarks smukkeste naturområder.
Efter turen er bålet tændt, og I kan købe pølser og brød til frokost
og tilberede ved bålet. Husk også at køre en tur med Tørvetoget og
se vildsvinefodring – se tider m.m. på www.lillevildmose.dk
DØD, SULT OG KAMPEN
FOR OVERLEVELSE I DET VILDE
Dato:
Mødested:
Turleder:
OBS:
Pris:

Hver søndag i ugerne 27-32, kl. 10.30-12
Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Lille Vildmosecentret
Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Aktiviteterne er indeholdt i centrets entré.
Kørsel med tørvetoget koster 30 kr./person ved
køb af entrébillet til centret.
Lyt! Var det en ulv der hylede i det fjerne? Gå med guiden på opdagelse
i Det Vilde og hør mosens lyde og bliv klogere på fortidens og
fremtidens dyr. Se vildsvinene bliver fodret ved fodertønden, og
besøg Dødens Tårn – hvis I tør! Her skal I høre om død, sult og
de vilde dyrs kamp for overlevelse i naturen, og hvordan død kan
skabe nyt liv. En tur til toppen af tårnet belønnes med udsigt over
kadaverpladsen og Birkesø. I bålhytten er bålet tændt, og I kan købe
pølser og brød til frokost og tilberede ved bålet. Husk også at køre
en tur med Tørvetoget – se afgangstider m.m. på www.lillevildmose.dk
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BRUG MOBILEN I NATUREN
I mange naturområder kan du få mere at vide om stederne med
din mobiltelefon. Enten ved at scanne en 2D-kode, som viser til en
hjemmeside eller ved at bruge en app.
I Himmerland kan du bruge mobilen disse steder:

Stiguide Himmerland

LILLE VILDMOSE

App med turforslag på
afmærkede ruter i
Himmerland. Både
cykle-, ride- og
vandreruter.

Følg Vildmosen via
Facebook eller Twitter.

Hent den i App Store
eller Google Play
MARIAGER FJORD
Brug Mariagerfjordguiden på mobilen.
Rundt om fjorden er der 40 2D-koder,
hvor du kan hente historier, kort,
billeder og turforslag.

ROLD SKOV
Røverknolden
Naturlegeplads og musikalsk uderum.

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

Mountainbikeruterne

AALBORG KOMMUNE
Se de mange muligheder for at dyrke et
aktivt friluftsliv
www.aalborg.dk/aktivtfriluftsliv

Trailcentret ved Skørping

Hent kommunens app, Det Grønne Guld,
der har masser af inspiration til at få mere
ud af naturen.
HÆRVEJEN
Hent Hærvejens app i App Store eller GooglePlay.

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Mobilhjemmeside med alle aktiviteter,
historier, billeder, kort og turforslag.

NATURGUIDEN HIMMERLAND
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Naturguidens hjemmeside findes selvfølgelig
også i en mobilvenlig udgave.
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NATURVEJLEDERE SAMT NATUR- OG KULTURFORMIDLERE

MUSEER OG NATURCENTRE

Naturstyrelsen, Himmerland
Naturvejleder Lars Wachmann
www.naturstyrelsen.dk/
lokale-enheder/himmerland
Lille Vildmosecentret
Naturvejleder Jakob Konnerup
www.lillevildmose.dk
Mariagerfjord Naturskole
Naturvejleder Karsten Rybjerg
Larsen
karla@mariagerfjord.dk
Naturekspeditionen
Naturvejleder Karin Winther,
Vesthimmerlands Kommune
www.naturekspeditionen.dk
Rebild Naturskoler
Naturvejleder Søren Risborg
www.rebildnaturskoler.dk
Nordjyllands Historiske Museum
Naturvejleder Gert Rubæk
Naturvejleder Tommy Jensen
www.nordmus.dk
Aalborg Kommune
Naturvejleder Esben Buch
esben.buch@aalborg.dk
Naturvejleder Ole Henrichsen
ole.henrichsen@aalborg.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk
Bjerg og Søbye, Thingbæk
www.bjergsoebye.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.nordmus.dk
Herregården Hessel
www.herregaarden-hessel.dk
Katbakken, Ø. Hornum
www.katbakken.dk
Lille Vildmosecentret
www.lillevildmose.dk
Limfjordsmuseet i Løgstør
www.limfjordsmuseet.dk

Fjordens Naturskole, Mariager
Susanne og 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
Naturvejleder Karsten Hansen
www.naturkarsten.dk
Rold Skov Adventure
www.roldskovadventure.dk
Museum Rebild
Niels Jørn Østergaard,
Arnt Johansen m.fl.
mail@spillemandsmuseet.dk
Rebildguiderne
www.rebildporten.dk
Jeanette Meldgaard
www.gratitude.dk

NATURGUIDNING TIL HEST
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
· InfoCenter Aalborg
www.visitaalborg.com
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RebildPorten
www.rebildporten.dk
VisitVesthimmerland
Farsø, Løgstør, Aalestrup, Aars
www.visitvesthimmerland.dk

WWW.NATURGUIDENHIMMERLAND.DK

Museum Rebild
Blokhusmuseet
www.roldskovmuseerne.dk
Rebildcentret
med Thingbæk Kalkminer
www.rebildcentret.dk
Lars Kjærs Hus i Rebild Bakker
www.rold.dk
Vesthimmerlands Museum Aars
www.museumscenteraars.dk
Remisen i Dokkedal
www.remisen-dokkedal.dk
Saltcentret i Mariager
www.saltcenter.com
Gasmuseet i Hobro
www.gasmuseet.dk
Maritimt Kulturcenter, Hobro
Museet Godthaab Hammerværk
www.godthaab-hammervaerk.dk
Johannes V. Jensen Museet,
Farsø
www.johannesvjensenmuseet.dk

FÅ MERE AT VIDE
Stiguide Himmerland
App med afmærkede ture i Himmerland.
Hent den i App Store eller Google Play.
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 mm.
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 mm.
www.naturguidenhimmerland.dk
Naturstyrelsen, Himmerland
Information om aktivitetsmuligheder, lejrpladser mm. i Rold Skov og
andre skove samt på Livø.
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser
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.naturguidenhimmerland.dk
<< Klik for at se oversigtskort
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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.
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.

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Naturstyrelsen Himmerland

Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg Kommune
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