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Kære læser,
Velkommen til en ny udgave af Naturguiden Himmerland. Vi har igen 
sørget for, at du kan komme ud i landskabet med de bedste guider 
som vejvisere og fortællere om natur og kulturhistorie.
De fleste ture er gratis, mange er børne- og familievenlige og en 
del egnede for dårligt gående. Særlige forhold er beskrevet ved 
den enkelte tur. Turene gennemføres uanset vejr og vind, hvis det 
i øvrigt er forsvarligt.
Folderen har ikke alt med, og nye ture kan komme til. Brug kalenderen 
på www.naturguidenhimmerland.dk eller www.udinaturen.dk med ture 
fra hele Danmark.
Bagest i folderen finder du en oversigt over særlige arrangementer 
samt kontaktadresser og en liste over naturvejledere m.m. 
Folderen udgives af de fire kommuner i Himmerland, Naturstyrelsen 
samt Rold Skov Natur- og Kulturcenter, men mange andre har bidraget 
med ture.
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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klePhOlm, VaSehOlm Og eghOlm 1

dato: mandag 11. februar kl. 19.30
mødested: Stubhuset, Støvring
arr: Støvring Museumsforening og  

Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Støvrings historie omkring Lindenborg å. Der fortælles om fund 
og folkeliv på holmene i ådalen mellem Støvring og Gl.Skørping. 
Arkæologiske fund, bl.a. broncealder skatten fra Vaseholm, borgen 
Egholm og gården Linelyst. Ved Museumsformidler Bodil Tvedegaard 
og museumsinspektør Niels Jørn Østergård. Kaffebord og musikalsk 
underholdning.

OPleV urbanS kælder, lYSlØjPe, hjerteSti 
Og ’findVeji’ rute i mØlleParken 2

dato: Onsdag 13. februar kl. 9.30-12
mødested: Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg
turleder: Naturvejleder Esben Buch og Aalborg SeniorSport
ObS: Turen er ikke egnet for dårligt gående da den foregår 

i friskt tempo i Mølleparkens kuperede terræn. Husk 
gode travesko og varm påklædning.

Tag med på en frisk vandretur fra Kærby til Urbans Kælder i Skovdalen. 
Her går vi indenfor i mørket og hilser på kælderens flagermus i 
vinterdvale. Derefter følger vi lysløjpen til Mølleparkens storslåede 
udsigt over Limfjorden og Egholm. 
Undervejs fortælles der spændende lokalhistorie og vi ser nærmere 
på parkens træningspavillon, hjerterute og Aalborg Orienteringsklubs 
lokale ’findveji’ rute. Læs mere om ruterne i hele landet på 
www.findveji.dk

flagermuS i urbanS kælder 3

dato: torsdag 14. februar kl. 18.30-20.30
mødested: P-plads ved Aalborgtårnet,  

Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
ObS: Medbring gerne lommelygte.
Kulden bider i kinderne og mørket er faldet på – lige den rette 
stemning til aftenens tema. På den korte gåtur ned til Urbans Kælder 
fortælles om uglernes spændende og skjulte liv i Mølleparken. 
Urbans Kælder gemmer på et stykke spændende kulturhistorie og 
så naturligvis de sovende flagermus. Naturvejlederne har indret-
tet et overvintringssted i kælderen, hvor flagermusene kan sidde 
uforstyrrede og vente på varmere tider. Vi går ind i mørket og ser 
på stedets beboere.

natSkOVtur i jenle Plantage 4

dato: fredag 15. februar kl. 19-21
mødested: Shelterpladsen i Jenle plantage ved Års
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og  

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune
I nattens mulm og mørke inviteres du på natskovtur i Jenle Plantage. 
Tag en kraftig lommelygte med og følg reflekserne rundt på en 
spændende rute i skoven, der til sidst vil fører dig frem til skatten. 
Er du heldig, møder du måske nattens dyr, hvis øjne vil lyse op når 
lygtens lys rammer dem.

naturPleje På hØStemark mOSe, lille VildmOSe 5

dato: lørdag 16. februar kl. 09.30-13
mødested: Hegnsvej 1, 9280 Storvorde (ved lågen til skoven)
arr: Vildmoseforeningen og Aage V. Jensen Naturfond
ObS: Gummistøvler er en god idé. Ingen hunde.  

Arrangementet er ikke egnet for klap- og barnevogne.
Pris: Gratis
Vildmoseforeningen inviterer til en dag med frisk luft og naturpleje. 
Vi skal rydde trævækst på Høstemark Mose – klippe og fælde træer. 
Medbring gerne ørnenæb eller økse. Arrangementet er et led i EU 
LIFE+ projektet for genopretning af Lille Vildmose. Du kan deltage 
med den tid, der passer for dig. Vi slutter arbejdsdagen med varm 
suppe på Lille Vildmosecentret.
Se mere på: www.lillevildmose.dk

ØrnenS dag i lille VildmOSe 6

dato: Søndag 17. februar kl. 09-15
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Dansk Ornitologisk Forening
ObS: Varm påklædning og kikkert er en god idé.
Pris: Gratis 
Lille Vildmose er kendt for sine ørne, men mosen kan også fremvise 
andre store fugle bl.a. gæs, traner og svaner. På Lille Vildmosecentret 
kan man fra kl. 09-15 møde områdets ornitologer, der fortæller om 
mosens store fugle. På centret modtages informationer fra ornitologer 
i mosens fugletårne, så besøgende kan guides ud til tårne med gode 
fugleoplevelser. Se mere på: www.lillevildmose.dk

trOldene tramPer i VeSthimmerland  7

dato: fredag 22. februar kl. 19-21
mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage, Farsøvej 95, Farsø
arr: Naturvejleder Karin Winther,  

Vesthimmerlands Kommune
ObS: Husk lommelygte.
Rundt i skoven bor troldene i skovens troldehøje. I dagslys er det 
kun børn som kan se trolde. Men når det bliver mørkt er både børn 
og voksne ikke i tvivl om, at der findes trolde i skoven. Vi går på 
jagt i skoven efter trolde og nattens øjne. Efterfølgende hygger vi 
ved bålet med kakao. 

beSkærekurSuS i kernefrugt (æbler Og Pærer) 8

dato: lørdag 9. marts kl. 9.30-11.30 og kl. 13-15
mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
arr: Frugtavler Jens Corneliussen
ObS: Medbring rengjort beskærersaks/sav og vær varmt 

påklædt.
tilmelding: Nødvendig på tlf. 98 33 90 64. Først til mølle,  

max. 15 deltagere pr. hold. 
Pris: 100 kr.
Undervisning i grundprincipper i frugttræsbeskæring i nye såvel som 
gamle træer. med henblik på den bedste frugtkvalitet, vækstbalance 
og udbytte. Vi ser på blomster- og bladknopper, drøfter gødnings-
strategi, rod beskæring mv.

februar-martS 2013februar 2013
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mad SOm På OldemOrS tid 9

dato: lørdag 9. marts og søndag 10 marts kl. 12-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Gratis entré.
Mad som på oldemors tid om lørdagen, og korn, mel, grød og brød 
om søndagen.

hVidSten-gruPPen: 70- årSdag fOr fØrSte nedkaStning  10

dato: Søndag 10.marts kl. 13.30-15.30
mødested: Sem Museum, Brunhøjevej 1, Sem
arr: Sem Museum ved Henrik Kristensen, Skrødstrup
ObS: Medbring selv kaffe og brød. 
Pris: 25 kr. for vandretur og museumsbesøg.
Den første nedkastning af våben fandt sted på Sem Hede (Trinderup) 
den 11 marts 1943. Hvidstengruppen blev derefter dannet. Senere 
nedkastninger fandt sted ved ”Mustard Point” nær Hvidsten. Vi går 
gennem Sem Hede og ser spor af oldtidsveje, gravhøje og jernalder-
marker og ender ved søen, hvor historien fortælles. Sem Museum 
kan beses efter turen.

fang haVØrreder i marina fjOrdParken 11

dato: tirsdag 12. marts kl. 10-13
mødested: P-plads ved Aalborg Vandrehjem, 

Skydebanevej 50, 9000 Aalborg
turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen  

og Ældre Sagen Aalborg
ObS: Fiskegrej kan lånes, men medbring gerne dit eget.
Havørrederne slår et sving indenom Marina Fjordparken for at finde 
føde i det rolige vand. Det giver os mulighed for, at fange et sundt og 
velsmagende måltid. Denne dag kan du selv prøve kræfter med en af 
fjordens mest eftertragtede fisk. Hvis du er uøvet udi fiskeri, får du 
en grundig instruktion i denne fascinerende sport. Vi fortæller om 
udstyr, fiskepladser og du kan høre om det spændende fluefiskeri.

”find Vej” i lundbY bakker Og OPleV fOråret 12

dato: Onsdag 13. marts kl. 9.30-12
mødested: Festpladsen i Lundby Bakker,  

indkørsel fra Hadsund Landevej
turleder: Naturvejleder Esben Buch og Aalborg SeniorSport
ObS: Turen er ikke egnet for dårligt gående, da den foregår 

i friskt tempo i Lundby Bakkers kuperede terræn. 
Husk gode travesko og varm påklædning.

Oplev det spirende forår i Lundby Bakker i godt selskab med andre 
glade seniormotionister. Turen følger en del af Aalborg Orienterings-
klubs ’find vej i’ rute, der fører os rundt i skoven til seværdighederne, 
udsigterne og områdets mange spændende kulturspor fra gamle 
dage. Undervejs fortæller naturvejleder Esben Buch om naturen i 
forårsdragt og ved udvalgte kulturperler. 
Læs mere om ruterne i hele landet på www.findveji.dk

Pileflet På SkillingbrO naturSkOle 13

dato: lørdag 16. marts kl. 9-16 (eller 20)
mødested: Skillingbro Naturskole,  

Røde Møllevej 17, Gravlev, 9520 Skørping
turleder: Naturvejleder Marianne Hald  >>

tilmelding: Senest 1. marts.
Pris: Betaling for deltagelse.
Har du lyst til at flette i frisk pil i meget smukke farver?  Vi fletter 
piletræer, skulpturer og masser af flotte ting til haven, terrassen og 
haven. Det er helt særligt i det aller første forår at flette i frisk pil, 
der ude kan slå rod, vokse og sætte blade. Du er velkommen både 
som nybegynder og øvet pilefletter.
For yderligere information kontakt Marianne på mha@nts-centeret.dk 
eller tlf. 24 88 96 19.

På tur i draStruP hundeSkOV 14

dato: lørdag 16. marts kl. 14
mødested: P-pladsen for enden af Grøndalsvej, syd for Frejlev By
turleder: Drastrup Hundeskovens Venner,  

Naturstyrelsen Himmerland
Hundeskovens venner inviterer alle på tur i den nye Drastrup Hunde-
skov som Naturstyrelsen Himmerland har lavet i 2012. Formålet er,  
at vi går en tur sammen med vores hunde i området og taler om hvad 
vi kunne ønske os af nye stier, borde/bænke eller andre tiltag, som kan 
forbedre området. Følg med på facebook ”Drastrup Hundeskov”.

SØ, rØVerhule Og en feStlig SkOVrider 15

dato: Søndag 17. marts kl. 9.30-13.30
mødested: Parkeringspladsen ved Mosskovpavillonen
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: 25 kr. Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Fra parkeringspladsen ved Store Økssø går vi gennem det ”rigtige” 
Rold Skov kaldet Hesselholt Skov. Det er en smuk tur, der er præget 
af gamle bøgebevoksninger, og det er en del af skoven, der ikke er så 
kendt, og hvor der ikke kommer så mange mennesker. Vi kommer ned 
til Hvass Sø, hvor vi skal høre om den magtfulde statsskovrider, der 
lagde navn til søen. På vejen tilbage kommer vi forbi Røverstuen.

begYnderkurSuS fOr biaVlere – 1 16

dato: tirsdag 19. marts kl. 19-21
mødested: Skillingbro Naturskole,  

Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
arr: Østhimmerland Biavlerforening
Pris: Medlemmer af foreningen 75 kr. for tre gange.  

Øvrige 125 kr. for tre gange.
Begynderkursus for nye og uøvede biavlere. På kurset gennemgås 
biavlens teori og de forskellige opgaver, der følger i årets løb i 
forbindelse med bistadernes cyklus. Kurset illustreres ved plancher 
og film om biavl. I forbindelse med kurset kan erhverves et hæfte 
”Biavl for begyndere” eller Eigil Holms ”Lærebog i biavl”. 
Kurset fortsætter 26. marts og 2. april.

martS 2013 martS 2013
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mailto:mha@nts-centeret.dk


<< Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort

<< Klik for at se oversigtskort|8| |9|

På Vej mOd PåSke – en PilgrimSVandring Ved hObrO 17

dato: lørdag 23. marts kl. 11-17
mødested: Fyrkat Møllegård, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro kl. 11
arr: Pilgrimspræst Elisabeth Lidell
ObS: Medbring madpakke, vand og evt. ”Den lille 

Pilgrimsbog”. 
tilmelding: Kun nødvendig til overnatning og aftensmad og skal 

ske til Karen på tlf. 28 49 53 82.
Gå påsken og foråret i møde! Find vandrestøvlerne frem fra vinterens 
gemmer og tag med pilgrimspræst Elisabeth Lidell på tur ud i det 
blå. Efter en kort introduktion går turen gennem Apotekerskoven til 
Nørre Onsild Kirke, hvor der vil være en pilgrimsandagt ca. kl. 13.  
Derfra går vi videre ad markveje og små stier ned gennem den smukke 
Onsild Ådal tilbage til Fyrkatborgen. Undervejs får vi ’et ord med 
på vejen’, ligesom vi nyder ’naturens store katedral’ en strækning i 
stilhed. Vi slutter af med kaffe/the og samtale om påskens betydning. 
Turen er ca. 10 km lang. Tilrejsende pilgrimme har fået lov til at låne 
et spejderhus til overnatning. 

naturfilm- Og fOtOfeStiVal i lille VildmOSe 18

dato: lørdag 23. marts kl. 10-16
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark
ObS: I Café Soldug er der mulighed for frokost mod 

forudbestilling på tlf. 99 31 75 50.
Pris: Vildmoseforeningen sponsorerer på dagen fri entré til 

hele arrangementet inkl. Lille Vildmosecentrets faste 
udstilling. 

Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark inviterer i samarbejde 
med Lille Vildmosecentret på filmoplevelser og fotoudstilling i Lille 
Vildmose. Der vil dagen igennem blive vist film af høj naturmæssig 
kvalitet i centrets biograf, og i lokalerne på Vildmosegaard åbnes en 
naturfotoudstilling. Sidst på dagen afsløres de præmierede billeder. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

Vandretur Om tOfte fenner, lille VildmOSe 19

dato: Søndag 24. marts kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Solidt fodtøj og kikkert er en god idé.
Pris: Vandreturen er indeholdt i centrets entrépris.  

Køb entré og få automatisk årskort.
Følg med på en spændende vandretur omkring Tofte Fenner. 
Guiden fortæller om naturgenopretning af Birkesø og de tidligere 
tørvegravningsområder på Tofte Fenner. Hør også om planerne for 
etablering af en dæmning langs Tofte Mose, der skal sikre mosens 
fugtighed og oplev vildokser som naturplejere. Vi gør besøg på 
højmosen, hvor der fortælles om dens specielle planteliv og smages 
på lokale kryddersnapse. Se mere på: www.lillevildmose.dk

10 km Vandretur i rOld nØrreSkOV 20

dato: Søndag 24. marts kl. 10-13
mødested: Skørping Skoles P-plads,  

Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen

 >>

ObS: Turen egner sig ikke for gangbesværede. Husk praktisk 
tøj, fodtøj og drikke vand.

Vi traver en tur på den afmærkede 10 km rute i den kuperede Rold 
Nørreskov. Undervejs kommer vi forbi flere forskellige naturtyper, og 
nyder samtidig forårets komme. Du kan finde ruten på Naturstyrelsens 
hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/RoldSkovTrailcenter 

krible krable i naVn SØ  21

dato: Søndag 24. marts kl. 14-16
mødested: Navn Sø, Præstevej Aars
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og  

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune
Bim Bam Busse vi skal på jagt efter en haletudse. Det er forår solen 
skinner og det er nu søen vrimler med haletudser og et væld af andre 
vanddyr. Iført waders kan både børn og voksne tage på jagt efter 
smådyr og finde svaret på, om søen er ren eller forurenet. Måske er 
vi se vi også en vandsalamander i parringsdragt. (Waders, fiskegrej 
og kikkerter kan lånes).

begYnderkurSuS fOr biaVlere – 2 22

dato: tirsdag 26. marts kl. 19-21
mødested: Skillingbro Naturskole,  

Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
arr: Østhimmerland Biavlerforening
Pris: Medlemmer af foreningen 75 kr. for tre gange.  

Øvrige 125 kr. for tre gange.
Se mere om kurset under tur 16 en 19. marts.

krYb Og kraVl På lille VildmOSecentret 23

dato: Skærtorsdag 28. marts kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Arrangementet er indeholdt i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Mød krybdyrekspert Mikkel Rødvig, der i centrets naturværksted 
fremviser og fortæller om mosens krybdyr og padder. Måske kan du 
få øje på snoges gule pletter i nakken eller få et glimt af Danmarks 
eneste giftslange – hugormen. 
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

VårSilden kOmmer til limfjOrdSmuSeet  24

dato: torsdag 28. marts kl. 11 og fredag 29. marts kl. 11
mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
arr: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk fornuftigt tøj, der gerne må lugte af bål og blive 

lidt beskidt.
I Limfjorden står påsken i sildens tegn. Vi vil rense og stege sild over 
bålet på utallige måder; det er nemlig helt op til dig selv, hvordan 
fisken skal tilberedes. Der vil selvfølgelig også være fortællinger om 
sildens liv og færden. Det bliver et hyggeligt arrangement rundt om 
bålet for alle aldre, og det er ganske gratis at deltage.

PåSkeferie 2013 PåSkeferie 2013
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lille Vildma Og PåSkekYllingerne 25

dato: Søndag 31. marts kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Arrangementet er indeholdt i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Mød trolden Lille Vildma, og leg med de små påskekyllinger i centrets 
naturværksted. Du kan kæle for kyllingerne, mens der fortælles 
historier om Lille Vildma fra Vildmosen. Hvis vejret tillader det, vil 
Lille Vildma lave sjove påskelege på plænen i parken. 
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

kOngeØrn Og krYdderSnaPS i lille VildmOSe 26

dato: mandag 1. april kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning, gummistøvler og kikkert er en 

god idé.
Pris: Den guidede tur er indeholdt i centrets entrépris. 
Følg med guiden i egne biler rundt i Lille Vildmose. I Portlandmosen 
fortælles om højmosen og dens specielle planteliv, hvor flere af 
urterne kan bruges til kryddersnaps. På Hegnsvej kigger vi på fugle, 
og smager på lokale kryddersnapse. 
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen.
Se mere på: www.lillevildmose.dk 

begYnderkurSuS fOr biaVlere – 3 27

dato: tirsdag d. 2. april kl. 19-21
mødested: Skillingbro Naturskole,  

Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
arr: Østhimmerland Biavlerforening
Pris: Medlemmer af foreningen 75 kr. for tre gange.  

Øvrige 125 kr. for tre gange.
Se mere om kurset under tur 16 den 19. marts.

Vandredag i lille VildmOSe 28

dato: Søndag 7. april kl. 11-16
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en 

god idé. Vandreturene er ikke egnet for klap- og 
barnevogne.

Pris: Vandreturene er indeholdt i centrets entrépris. 
Kl. 11-13 tag på en vandretur gennem Mulbjergene. Guiden fortæller 
om mosens og kystens dannelse samt historien om det lille fiskerleje 
ved Stejlgabet. 
Kl. 14-16 tag på en vandretur til Tofte Mose. Vi vandrer fra Toftesø 
langs kanten af Tofte Mose og slutter ude på højmosen. Guiden fortæl-
ler om højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv.
Se mere på: www.lillevildmose.dk

muSlingehØStfeSt: limfjOrdenS blå guld  29

dato: lørdag 6. april kl. 12
mødested: Løgstør Gågade, Østerbrogade, 9670 Løgstør
arr: Naturvejleder Thomas Johansen
I Løgstør bydes der op til fest, shantymusik og fortællinger, når vi 
fejrer den traditionsrige muslingehøstfest, hvor årets første høst 
af blåmuslinger losses for at blive godkendt af byens oldermand. I 
løbet af dagen vil vi gå helt tæt på muslingernes forunderlige liv, 
hvor man kan komme helt ind under skallen på dyrene. Der vil være 
mulighed for at bringe en pose af årets første blåmuslinger med 
hjem til køkkenet!

SkOVenS StØrSte egetræ Og StØrSte kilde 30

dato: Søndag 14. april kl. 9.30-13.30
mødested: Frueskoparkeringen på Buderupholmvej mellem 

Støvring og Skørping
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: 25 kr. Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Fra parkeringspladsen går vi gennem den kuperede Bjergeskov til 
Skadsholmen, der tidligere var en ø i den fjordarm, der i dag er 
Lindenborg Ådal. Her er der ældgamle bøge og et pragteksemplar 
af en eg – skovens største. Vi fortsætter ad en af skovens kønneste 
stier til Lille Blåkilde (husk at tage et plastickrus med – vandet 
smager herligt). Vi skal også se et øjetræ, stenrækker fra oldtiden 
og et såkaldt ”proveniensforsøg”.

Vandretur med fOkuS På mårhunde i lille VildmOSe 31

dato: lørdag 14. april kl. 09.30-12
mødested: P-pladsen v/Rovfugletårnet – Ny Høstemarkvej, Mou
arr: Morten Bruun Aaen, Aage V. Jensen Naturfond
ObS: Gummistøvler er en god idé (ingen hunde).  

Arrangementet er ikke egnet for klap- og barnevogne.
Pris: Gratis deltagelse.
Aage V. Jensen Naturfond inviterer til en dag med frisk luft og 
information om den sky mårhunds forekomst i området omkring 
Portlandmosen. Vi skal gå en tur i Mellemområdet for at se levesteder 
for mårhund og høre om, hvor stor en trussel arten kan være for et 
naturområde. Vi tilser en fælde undervejs. 
Arrangementet er et led i EU LIFE+ projektet for genopretning af 
Lille Vildmose, hvor regulering af mårhund, mink og ræv er et af 
målene med projektet.

mOtiOnS-lØbetur i rOld SkOV 32

dato: Søndag 14. april kl. 10-11 
mødested: Skørping skoles parkeringsplads,  

Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.
turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
ObS: Husk løbetøj og evt. vand.
Kom og vær med til en hyggelig søndags-løbetur på den naturskønne 
afmærkede 5 km rute i Rold Nørreskov. Vi følges ad, så alle kan være 
med. Dem der er i rigtig god form, kan hvor ruten deler sig, vælge 
den noget mere kuperede og krævende 10 km rute. Du kan finde 
ruterne på Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.naturstyrelsen.dk/RoldSkovTrailcenter
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På SPOret af Vilde urter til mad Og medicin 33

dato: Søndag 14. april kl. 13-15
mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 9, 9000 Aalborg 
turleder: Naturvejleder Esben Buch og Hjerteforeningen i Aalborg
ObS: Medbring kurv til indsamling af vilde urter.
Tag med på en spændende indsamlingstur for hele familien i Øster-
ådalen langs sundhedssporet og ad Hjertestien. Få sund motion i 
moderat tempo og lær undervejs at skelne de spiselige urter fra 
giftige. Hør også flere af de sjove historier, der knytter sig til de 
lægeplanter og troldomsurter, vi møder. Efter turen udveksler vi 
gode grønne madopskrifter og Hjerteforeningen fortæller om deres 
livsvigtige informationsarbejde.

digeVandretur Ved haVnØ  34

dato: lørdag 20. april kl. 15-17.30
mødested: Parkeringsarealet ved den store ladebygning, 

Havnøvej 38, 9560 Hadsund
arr: Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfrednings- 

forening ved Svend Grønkjær Madsen og Havnø Gods
ObS: Husk beklædning afhængigt af vejret og medbring 

gerne kikkert.
Turen vil gå via Havnø Mølle, gennem Lunden og ud til og på diget ved 
fjorden. Vi vil på turen lytte til fuglesangen i skoven og i det åbne 
land, samt fra digerne kigge på vade- og andefuglene ved fjorden 
og evt. trækkende fugle. Tilbageturen måske ud over strandengene 
og forbi en køkkenmødding. Turen er på ca. 5 km. 

indVielSe af juelStruP SØ hundeSkOV 35

dato: lørdag 20. april kl. 13
mødested: P-pladsen ved Hjedsbækvej med skilte til hundeskoven 
arr: Hundeskovens Venner, Naturstyrelsen Himmerland
Hundeskovens Venner og Naturstyrelsen inviterer til indvielse af 
den nye hundeskov. Der vil være mulighed for at besøge den særlige 
skovplantning med Danmarks største hund ”Himmelhunden”, eller 
gå på ”godbidjagt” på det 5 km lange stinet. Desuden vil DCH 
Støvring vise nogle dygtige hunde frem i feltsøg, hvor hundene 
finder ting i skoven. Besøg allerede nu hundeskoven, se mere på 
www.udinaturen.dk

fOrårSdag med heSte i VeSterbØlle 36

dato: lørdag 20. april kl. 10-12 og 13-15
mødested: Tolshøj 13, Vesterbølle, 9631 Gedsted 
arr: Foreningen Levende Landsbykultur i Vesthimmerland
Pløje, harve og sådag med heste. Også kartoffellægning på gam-
meldags maner. Der kan købes kaffe/te og vafler samt øl og vand.

affaldSindSamling i VeSthimmerland 37

dato: Søndag 21. april kl. 10-12
mødested: Vi mødes i  

1. Sognehuset, Kirkevej 9, Ranum kl. 9 
2. Løgstør, ved Busterminalen kl. 10 
3. Landbocenteret, Markedsvej 6, 9600 Aars kl. 10

arr: Danmarks Naturfredningsforening
ObS: Medbring handsker Medbring en lille rive ell.lign. til 

at fange affald på vanskeligt tilgængelige steder.
 >>

I samarbejde med flere beboerforeninger samler vi affald langs stier 
og veje i Vesthimmerlands Kommune. Kom og vær selv med til at sætte 
fokus på dette problem. Se mødested og mødetid på lokale opslag.

mtb fOr bØrn i rOld SkOV 38

dato: Søndag 21. april kl. 11-13
mødested: Skørping Idrætscenter,  

Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping
turleder: Svend Bråten, Naturstyrelsen Himmerland og 

instruktører fra Rold Skov Mountainbikeklub
ObS: Medbring egen MTB-cykel, cykelhjelm og en fyldt 

vandflaske.
Børn og barnlige sjæle kan på turen prøve kræfter med Danmarks 
først MTB-rute for børn. MTB instruktører vil vise rundt på den nye 
børnerute, og give tips og tricks til øvelser og tekniktræning. Ruten 
er opdelt i forskellige sværhedsgrader så alle kan være med bare man 
har sin egen cykel + hjelm. 
Flere oplysninger om børne MTB-ruten kan se på www.10spir.dk

cYkeldag i lille VildmOSe 39

dato: Søndag 21. april kl. 11-14 
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Medbring egen cykel, praktisk påklædning og madpakke. 
tilmelding: Lån af cykler: Kontakt Lille Vildmosecentret på  

tlf. 99 31 75 50. 
Pris: Cykelturen er indeholdt i centrets entrépris.
Tag med på cykeltur gennem Lille Vildmose. På Hegnsvej nyder vi 
mosens rige fugleliv og ser resultaterne af vandstandshævningerne 
i området - måske er kongeørnen i luften. Derefter køres gennem 
Høstemark Skov, hvor vi oplever skovens store bestand af krondyr. 
Efter madpakken besøges Portlandmosen, hvor guiden fortæller om 
højmosens dannelse og dens specielle dyre- og planteliv.
Se mere på: www.lillevildmose.dk

ud i en ren natur 
– OPrYdning Omkring mariager fjOrd 40 

dato: Søndag 21. april kl. 13-16
mødested: Se nærmeste mødested i den lokale ugeavis
arr: DN Mariagerfjord i samarbejde med Mariagerfjord 

Kommune
ObS: husk praktisk tøj og handsker.
tilmelding: På www.dn.dk/affald
Affald i naturen er ikke et kønt syn og kan volde skade for planter, dyr 
og mennesker. Derfor opfordrer Grønt Råd, Mariagerfjord Kommune 
og DN, Mariagerfjord alle, der kan lide at komme i vores smukke 
natur til at bruge et par søndagstimer til at samle affald og nyde 
en dag udenfor i en ren natur. Der vil være personer til at guide og 
koordinere indsatsen og en forfriskning til alle deltagere.
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På cYkel til fOrtiden i rOld SkOV 41

dato: Søndag 21. april kl. 13-16 
mødested: P-pladsen ved søen på Rebild Kirkevej
turledere: Naturgeograf Peter A. Larsen, Naturstyrelsen og 

arkæolog Lone Andersen, Nordjyllands Historiske 
Museum

ObS: Husk eftermiddagskaffen. Vi bruger cyklen til at nå 
det dobbelte af en tur til fods, men det er ikke er en 
lang motionstur. Alle kan være med.

Tag med naturgeografen og arkæologen på cykeltur til fortiden i Rold 
Skov. På fantasiens vinger og med pedalkraft går vi på opdagelse i 
7000 års historie. Vi besøger dysser, langhøje, rundhøje, stencirkler, 
stenrækker og stenkister i adstadigt tempo – og undervejs snakker 
vi skov før og nu og kigger på fortidens vejnet.

OrienteringSlØb fOr begYndere 42

dato: tirsdag 23. april kl. 18-20
mødested: Shelterpladsen i Jenle plantage
turledere: St. Binderup Orienteringsklub og  

Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
ObS: Husk praktisk påklædning.
Kom og prøv de nye faste orienteringsløbsposter i Jenle og Søt-
trup plantager. Under kyndig vejledning kan du komme og prøve at 
løbe et orienteringsløb i de naturskønne omgivelser. St. Binderup 
orienteringsklub vil stille kort og kompas til rådighed, og Natur-
styrelsen sørger efterfølgende for en forfriskning omkring bålet på 
shelterpladsen.

naturenS SPiSekammer – fOrår   43

dato: Onsdag 24. april kl. 19-21
mødested: Parken ved Gedsted Hallen i Gedsted
arr: Gedsted beboerforening og naturvejleder  

Karin Winther Vesthimmerlands Kommune
Vi går på jagt i naturens spisekammer efter ingredienser til urtebol-
ler og ramsløgspesto. Boller bages over bål og pesto tilberedes i 
naturrummet. Smagsprøver til alle. Der er mulighed for at indsamle 
Ramsløg til eget forbrug.

På tOPPen af kællingbjerg 
– life+ PrOjekt, lille VildmOSe 44

dato: Søndag 28. april kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Aalborg Kommune og Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en 

god idé. Vandreturen er ikke egnet for gangbesværede, 
klap- og barnevogne.

Pris: Gratis deltagelse. 
Følg med guiden på en vandretur til mosens nye udsigtspunkt på 
Kællingbjerg Klint. Fra toppen nydes udsigten over Lille Vildmose, 
og guiden udpeger og fortæller om de igangværende og kommende 
naturgenopretningsprojekter. Arrangementet sætter fokus på det 
store LIFE+ naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk 

ValbOrgSaften  45

dato: tirsdag 30. april kl. 19
mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
arr: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk fornuftigt og varmt tøj, der gerne må lugte af bål.
Valborgsaften, en gammel hedensk tradition fuld af magi og troldfolk. 
Du kan opleve magien på nærmeste hold sammen med familien, når 
historiefortællerne Jørn Christensen og Thomas Johansen sætter 
fortællinger for en hver smag rundt om bålet. Musikanten Lasse 
Jensen giver stemningen med god musik. Arrangementet er gratis. 
Husk en snor/lidt garn eller lignende og lidt penge til den varme 
kaffe.

ValbOrgaften På heSSel 46

dato: tirsdag 30. april kl. 19
mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01

Pris: Gratis entre.
Indledning af sommerens sæson med bål, fortællinger fra Louns 
halvøen, fællessang og kaffe.

PrØV at fange din egen middagSmad 47

dato: lørdag 4. maj kl. 10 til ca. 12
mødested: I butikken på Fiskegaarden,  

Illeisørevej 38c, Hvalpsund, 9640 Farsø 
turleder: Lise eller Niels Jensen, Fiskegaarden 
arr: Fiskegaarden Put & Take sø
ObS: Fiskestænger kan lejes. Husk at tage tøj og fodtøj på 

efter vejret. 
Pris: 60 kr. pr. deltager inkl. 2 timers fiskeri i familiesøen. 
Tag med guiden på en sjov og lærerig fisketur ved fiskesøen. Du får 
at se og prøve hvordan du svinger linen ud over vandet, og hvordan 
du lander den flotte fisk. Lær hvordan du renser fisken, så den er 
helt klar til panden. Hvis du spørger, kan du garanteret få tips til 
serveringen. Familiesøen giver dig store chancer for at fange en – hvis 
du er heldig flere – velsmagende ørred. 

riddere, rØVere Og en mægtig drOnning 48

dato: lørdag 4. maj kl. 10.30-ca 13.30
mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
turleder: Museumsvejleder Bodil Tvedegaard  

og museumsinspektør Niels Jørn Østergård
Pris: Voksne 25 kr. Børn gratis.
Historisk og arkæologisk dag for børn og voksne. Med udgangspunkt 
i udstillingen om middelalderborgen Egholm v. Gl.Skørping, fortælles 
der om riddere, røvere, kong Valdemar Atterdag og datteren Margrethe 
den 1., der beggede ejede Egholm. Efter en frokostpause kører vi i 
egne biler ud og leder efter den gamle borg. Måske er vi heldige at 
dr. Margrethe den 1. selv vil være tilstede på borgen. 
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fOrårSdag fOr hele familien På StabelPladSen  49

dato: lørdag 4. maj kl. 13-17
mødested: Stabelpladsen ved nord enden af Skovvej i Arden
arr: Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter m.fl.
Stabelpladsen er den sydlige port til Rold Skov. Denne dag er pladsen 
fyldt med aktiviteter for børn og voksne, og i skoven kan du komme 
med på en løbetur. Se hele programet på www.roldskov.info 

Så- Og PlØjedag med majStang 50

dato: lørdag 4. maj og søndag 5. maj kl. 10-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Alm. entré til museet. Gratis entré for medlemmer.
Se de flotte gamle traktorer i gang med forårsmarkarbejdet, hjælp 
med at pynte majstangen med grene og blomster, kom med i dansen 
om majstangen eller hyg dig bare med kaffe og kage. En hyggelig og 
spændende dag for hele familien. Oldemors Suppe med hjemmelavede 
melboller: 25 kr., kaffe og kage 30 kr. 

SkOVenS dag i tOfte SkOV – tema: SkOVeneS Planer 51

dato: Søndag 5. maj kl. 9-12
mødested: Kragelundsporten ca. 4 km nord for Øster Hurup 

(Dokkedalvej 151, 9560 Hadsund)
arr: Aage V. Jensen Naturfond
ObS: Gummistøvler er en god idé (ingen hunde).  

Arrangementet er ikke egnet for klap- og barnevogne.
Pris: Gratis deltagelse.
Årets tema for Skovens dag er: ”Skovenes planer”.
Alle skove i Danmark forvaltes efter særlige planer der sigter i mod 
vidt forskellige målsætninger. Tofte Skov forvaltes efter en såkaldt 
”Grøn driftplan” der skal bringe mere natur tilbage i skoven. Ved brug 
af vand og fældning af træer håber vi på at nå i mål om hundrede år! 
Kom og hør nærmere om, hvad der gemmer sig bag disse tanker.

100-årS jubilæum i hammer bakker 52

Det er i år hundrede år siden, at sagfører Anders Olesen forærede 
Dansk Botanisk Forening ca. 80 ha. hede, bøgeskov og granplantage 
i den sydøstlige del af Hammer Bakker. I den anledning arrangerer 
foreningen fire offentlige ekskursioner i sine arealer i Hammer 
Bakker.

Søndag 5. maj: forår i hammer bakker

Søndag 16. juni: Sommer i hammer bakker 

Søndag 29. september: efterår i hammer bakker 

Søndag 3. november: Vinter i hammer bakker 
 
fOrår i hammer bakker – 1. jubilæumSekSkurSiOn 53

dato: Søndag 5. maj kl. 10-14
mødested: P-pladsen, Attruphøj, Attrupvej 15, Vodskov
turledere: Roar Poulsen & Aage Pedersen
ObS: Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Temaet for denne tur er forårsblomster og laver, der er en overset, 
men spændende og betydningsfuld plantegruppe (medbring gerne 
lup).Dansk Botanisk Forening vil gerne invitere på tur i det dejlige 
naturområde, som har været foreningens siden 1913.Der vil blive 
fortalt om landskabet og arealets historie og fremtid.

SkOVenS dag i VeSthimmerland 54

dato: Søndag 5. maj kl. 11-16
mødested: Naturbasen i Uhrehøje Plantage, Farsøvej 95, Farsø
arr: Uhrehøjegruppen og Naturvejleder Karin Winther, 

Vesthimmerlands kommune m.fl.
Pris: Gratis adgang – dog vil nogle af aktiviteterne være 

mod betaling.
”Skovens Dag” fejrer 5-års jubilæum i Vesthimmerland, hvilket fejres 
med indvielse af ny naturbase, formidlingsrute og MTB-rute. Uhrehøje 
Gruppen arrangerer guidede vandreture og Vesthimmerland Kommunes 
rullende naturcenter ”Naturekspeditionen” er klar med naturaktivi-
teter, bl.a. vandhulssafari, grøn træsløjd og pandekager ved bålet. 
Der udbydes endvidere oplevelser for alle aldersgrupper f.eks. kørsel 
i hestevogn, hestetrækture, geocaching-skattejagt m.v.

SkOVenS dag i hØStemark SkOV 
tema: SkOVeneS Planer 55

dato: Søndag 5. maj kl. 14-16
mødested: Ved den store grønne lade i Høstemark Skov 

(Hjortevej 3, 9280 Storvorde) 
arr: Aage V. Jensen Naturfond
ObS: Gummistøvler er en god idé (ingen hunde).  

Arrangementet er ikke egnet for klap- og barnevogne.
Pris: Gratis deltagelse.
Årets tema for Skovens dag er: ”Skovenes planer”. Alle skove i 
Danmark forvaltes efter særlige planer der sigter i mod vidt forskellige 
målsætninger. Høstemark Skov forvaltes efter en såkaldt ”Grøn 
driftplan” der skal bringe mere natur tilbage i skoven. Ved brug af 
vand og fældning af træer håber vi på at nå i mål om hundrede år! 
Kom og hør nærmere om, hvad der gemmer sig bag disse tanker.

cYkeltur fra aalbOrg til klitgårdS fiSkerleje  56

dato: Onsdag 8. maj kl. 9.30-15
mødested: Foreningshuset, Ny Kærvej 2 A, 9000 Aalborg 
turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen og 

Aalborg SeniorSport
ObS: Medbring madpakke og drikkevarer.
Vi mødes ved Foreningshuset og Esben Buch er guide på den smukke 
cykeltur til Klitgårds Fiskerleje. Turen foregår i moderat tempo 
og er på i alt ca. 45 km. Undervejs fortælles om fjordlandskabet, 
naturen og nogle spændende kulturperler. Ved Klitgårds Fiskerleje 
indtager vi den medbragte mad, og her møder vi Ole Henrichsen, 
der vil fortælle om dyrelivet i fjorden og vise nogle af fjordens 
mærkværdige skabninger.
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naturmad i lille VildmOSe 57

dato: kr. himmelfartsdag 9. maj kl. 11-14
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret og Aalborg Kommune
ObS: Medbring egen kniv samt en kop og ske til smagsprøver.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Vær med til at lave naturmad i parken. Vi skal bl.a. tilberede friske 
fisk med ramsløg samt bage snobrød og pandekager. I røgen fra 
bålet skal der også klargøres grøntsager, så alle kan smage en varm 
suppe med lokale grøntsager. Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget 
på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle lokomotiv og 
tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk 

en rejSe På 55 milliOner år På et Par timer 58

dato: fredag 10. maj kl. 14-16
mødested: Ertebølle Hoved på Gl. Møllevej ved udstillingen over 

for Stenaldercentret
turleder: Geolog Elise Baastrup Stilling, Natur og Miljø, 

Vesthimmerlands Kommune
ObS: Stranden er ujævn med mange sten.
Ertebølle Hoved består af lag, som er 55 millioner år gamle. Der er 
vekslende lag af moler og askelag. Først beundrer vi den unikke udsigt 
fra Ertebølle Hoved til Fur, Salling, Mors, Han Herred, Livø og Vitskøl 
Kloster. Vi går på stranden og studerer klintens geologi, finder sten 
og hører om vulkaner og dinosaurer. Senere handler historien om 
rødsten til kirker, om Stenalderhavet og om Ertebøllekulturen

åbent huS På VedSted SkOVhuS Og rØrbæk SaVVærk 59

dato: lørdag 11. maj kl. 12-16
arr: Rebild Savværkslaug, Spillemands-, Jagt- og 

Skovbrugsmuseet og Naturstyrelsen Himmerland
Savværkslauget levendegør Rørbæk Savværk, starter saven og 
fremstiller brædder. Der fortælles om saværket og projektet på 
Vedsted Skovhus. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan 
f.eks. prøve at fælde et træ. Tag madkurven med, der er åbent i 
madpakkehuset.

alS haVbakker Og ØStkYSten 60

dato: Søndag 12. maj kl. 10
mødested: Start neden for Als Kirke og følger Nordsøstien mod 

Helberskov
ObS: Længde er ca. 7-8 km. Turen er ikke for gangbesværede 

eller barne/klapvogne. Medbring kaffe og noget at 
sidde på. 

I stenalderen lå området som bakkeøer, omgivet af hav med Ravnbjerg 
som det højeste punkt (28 m. o. h.). Her er fundet rester af to 2000 
år gamle huse. Als Kirke (fra 1200-tallet), ligger i ca. 20 meters højde 
(på Als Havbakker). Den er i århundreder blevet brugt som sømærke. I 
begyndelsen af 1900-tallet boede og malede flere af skagensmalerne 
her, da lyset siges at være det samme som i Skagen. Langs kysten har 
der i middelalderen været en omfattende saltsydning. Helberskov er 
en mindre forteklyngeby, som ligger nedenfor morænebakken Bjerget, 
24 m.o.h., hvorfra der er en storslået udsigt både til Kattegat og til 
Mariager Fjord. Fra bakkerne nyder vi vores medbragte kaffe.

Smukke, Venlige Og nYudSPrugne bØgeSkOVe 
i SOlbjergSkOVene 61

dato: Søndag 12. maj kl. 9.30-13.30
mødested: I Ravnborg Skov på Solbjergvej mellem Solbjerg og 

Øster Hurup.
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: 25 kr. Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Vi parkerer langs vejen og går en tur i begge dele af godset Ravnsborgs 
Skove, henholdsvis Ravnborg Skov og Sønderskov, der er præget af 
nyudsprugne bøge i al deres pragt. Dybt inde i Sønderskoven ligger 
voldstedet Gårdsens Vold, og ifølge sagnet var det sørøvere, der 
havde deres gang her. Det gamle voldsted var tidligere kendt for 
sine tolv kæmpebøge. Familien Svanholm, der også i dag ejer godset 
Ravnborg, har haft en stor betydning for denne del af Østhimmerland, 
der kaldes ”Kirsebæregnen”. 

lYStfiSkerietS dag Ved naVn SØ 62

dato: Søndag 12. maj kl. 10-14
mødested: P-pladsen på Præstevej 9600 Års.
turleder: Skovløber Henrik Palsgaard, Naturstyrelsen.
ObS: Medbring madpakke, gummistøvler, skridtstøvler eller 

waders. Fiskegrej kan lånes men medbring gerne dit 
eget.

Kom og vær med på Lystfiskeriets Dag ved Navn Sø. Gedden er nu 
færdig med at gyde, og for alvor på rov så der er god chance for 
at fange en gedde. Der er også rig mulighed for at fange aborre og 
skaler i søen. Der er frit fiskeri på Navn Sø, men der kræves gyldigt 
lystfisketegn for alle personer mellem 18-65 år. 
Se: www.fisketegn.dk 

lYStfiSkerietS dag Ved SimeSted å 63

dato: Søndag 12. maj kl. 10-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Lær at lave forskelligt fiskegrej, smag friskrøgede ørreder, fisk gratis i 
Simested Å. Spændende aktivitetsdag for hele familien i den skønne 
Himmerlandske natur.

hele familien fiSker På lYStfiSkerietS dag 64

dato: Søndag 12. maj kl. 10-16 
mødested: Gunderup Fiskesø, Gunderupvej 96, 9640 Farsø
arr: Juniorafdelingen i Trend Å Lystfiskeriforening v/Orla 

Bertram-Nielsen tlf. 98 64 38 64
ObS: Alle bedes henvende sig i butikken ved ankomsten – 

forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Husk mad og 
drikke samt fornuftig påklædning inkl. gummistøvler.

Pris: Voksne med børn under 15 år: 90 kr. og et barn fisker 
gratis for hver betalende voksen. ”Alenebørn” samt 
juniorer fra 15-18 år: 75 kr. Voksne uden børn: 110 kr. 

Fiskeriet starter først efter fælles velkomst og varer i 4 timer fra kl. 
10.30-14.30. Efter fiskeriet er der tilbud om instruktion i fluekast 
med eget grej. Alle under 18 år deltager i dagens konkurrence, hvor 
Gunderup Fiskesø udlover flotte præmier til de tre største fisk. Hver 
deltager kan kun vinde én præmie.
Dagen slutter med gratis grillpølser, brød og sodavand til alle 
deltagere. 

 MERE INFO OM LySTFISKERIETS DAG: www.lystfisKerietsdag.dK
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nattergaletur Ved trend å 65

dato: Søndag 12. maj kl. 21-?
mødested: P-pladsen ved Vester Hornum kirke 
turleder: Mikkel H. Rasmussen og Viktor Weiss,  

DN Vesthimmerland
arr: Danmarks Naturfredningsforening
ObS: Fodtøj efter vejrliget.
Fra P-pladsen ved Vester Hornum kirke følges vi til et område ved 
Trend Å, hvor nattergalen holder til. 

i jOhanneS V. jenSenS fOdSPOr 66

dato: Onsdag 15. maj kl. 18.30-ca. 21.30
mødested: Farsø Rutebilstation
turleder: Jens Munk-Christensen
arr: Støtteforeningen for museet 
tilmelding: Senest 10. maj på mail info@johannesvjensenmuseet.dk 

eller tlf. 98 66 67 88, E. Saarup tlf. 98 63 19 27,  
J. Munk tlf. 98 63 87 41. 

Pris: 150 kr. incl. bustur, guide og kaffe/kage.
I den smukke himmerlandske natur følger vi i Nobelpristagerens 
fodspor, til steder der havde stor betydning for ham i barn – og 
ungdommen, og til lokaliteter hvor flere af Himmerlandshistorierne 
havde sit udspring. Vi kører til Hvalpsund, Lovns, Gedsted, Guldager, 
hvor den elskede bedstefader, Jens ”Væver” boede, og tilbage til 
Farsø, hvor aftenen afsluttes med oplæsning af himmerlandshistorier 
og kaffebord.

meditatiOn under åben himmel 67

dato: Onsdag 15. maj kl. 18.30-ca. 20
mødested: Gratitude / Meldgaard Heste,  

Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
ObS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig.
tilmelding: Senest dagen før på mail gratitude@meldinfo.dk  

eller tlf. 96 49 59 00. Aflyses v/under 8 deltagere.
Pris: 40 kr./person.
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under åben 
himmel byde på en anderledes oplevelse. Når alle er kommet, går vi 
samlet til skoven. Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne ikke 
være med os, er der mulighed for at lave meditationen under tag.

majStang i rebild 68

dato: lørdag 18. maj fra kl. 15
mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
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. Om aftenen er der bal 
på museet til musik af rebildspillemændene fra kl. 20.

Se PinSeSOlen danSe fra en hængekØje  69

dato: lørdag 18. maj kl. 17-søndag 19. maj kl. 10
mødested: Shelterpladsen i Jenle plantage ved Års
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og  

naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune
 >>

ObS: Medbring sovepose, liggeunderlag, spisegrej og godt 
humør. Hængekøjer kan lånes.

tilmelding: Senest onsdag d. 15.maj kl. 12 til Karin Winther tlf. 
30 32 49 39 eller på mail karin@naturekspeditionen.dk 

Pris: 65 kr./deltager.
Oplev pinsesolen danse fra en hængekøje i skoven. Bålet vil være 
klar til at grille medbragt aftensmad fra kl. 17. Efter aftensmaden 
byder skoven på udfordringer og naturopgaver for alle generationer. 
Dagen slutter mens træerne bevæger sig langsomt i vinden og vugger 
os i søvn i hængekøjerne. Næste morgen vækkes vi af fuglefløjt 
fra fugle, der underholdene flyver fra gren til gren og en dansende 
pinsesol som invitere til morgenmaden der fabrikeres over bål af 
naturvejlederne.

halVmaratOn Vandretur i rOld SkOV 70

dato: Søndag 19. maj kl. 10-15
mødested: Skørpinghallens P-plads,  

Himmerlandsvej 61, 9520 Skørping
turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
ObS: Turen egner sig ikke for gangbesværede. Husk praktisk 

tøj og fodtøj, og at medbringe vand og madpakke.
Vi vandrer ad den afmærkede halvmaratonrute på 21,1 km rundt i 
hele skoven, og kommer undervejs forbi flere smukke lokaliteter, 
blandt andet Store Økssø og Rebild Bakker. Undervejs holder vi en 
frokostpause og strækker benene. Ruten kan findes på Naturstyrelsens 
hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/RoldSkovTrailcenter

VilleStruP ådal under fOrandring 71

dato: Søndag 19. maj kl. 13-16
mødested: Det tidligere Blåkilde dambrug,  

Storemosevej 7, Brøndbjerg, Arden 
arr: Biolog Peter Noe Markmann og naturgeograf Peter A. 

Larsen, Naturstyrelsen Himmerland 
ObS: Husk gummistøvler.
Naturstyrelsens store naturgenopretningsprojekt i Villestrup Ådal 
nærmer sig sin afslutning. Ådalens 7 dambrug har indstillet produktio-
nen og de fleste er allerede blevet omskabt til grønne enge og snoede 
vandløb. På denne tur besøger vi det største, det tidligere Blåkilde 
dambrug, og ser hvad gravemaskiner og græssende dyr kan udrette. 
Turen præsenterer også et nyt tilbud om varige naturoplevelser.

tØrVegraVer fOr en dag i lille VildmOSe 72

dato: mandag 20. maj kl. 11-14
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Aktiviteterne er indeholdt i centrets entrépris. 
Bliv tørvegraver for en dag. I tørveskæret ved Lille Vildmosecentret 
graves der friske tørv, som straks lægges til tørre. De gamle tørv fra 
sidste år skal med tog og vogn transporteres tilbage til centret, så 
der bliver også mulighed for en køretur med Tørvetoget.
Tag gerne bedstefar med i mosen, så han kan fortælle om livet som 
tørvegraver. Se mere på: www.lillevildmose.dk
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rågeaften i ØSterådalen fOr hele familien 73

dato: Onsdag 22. maj kl. 18-21
mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 9, 9000 Aalborg
arr: Skytte Klaus Godiksen, naturvejleder Esben Buch samt 

Aalborg Jægerklub, Limfjordsjægerne og Aalborg og 
Omegns Jagtforening

ObS: Børneaktiviteter på sikker bane med luftgevær.
Mølleparken, Skovdalen og Bejsebakken, ganske tæt ved Østerådalen 
i Aalborg Kommune, rummer Danmarks største rågekoloni med over 
1000 reder. Få denne aften større indsigt i Aalborg Kommunes aktuelle 
regulering af rågeunger og hør også den nyeste viden om rågen som 
både skade- og nyttefugl. Friskskudte rågeunger tilberedes over bål til 
velsmagende smagsprøver til tonerne af jægernes jagthornssignaler. 
Desuden kan du opleve jagthundeopvisning, luftgeværskydning for 
børn, skydesimulator fra Danmarks Jægerforbund samt demonstration 
af jægernes våben og knivmageri.

fOtOSafari i rOld SkOV 74

dato: Onsdag 22. maj kl. 19-23
mødested: Pumpevejens P-plads på Vælderskovvej,  

9520 Skørping
turledere: Fotograf Kjeld Thomsen,Thomsen og Have og 

Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
tilmelding: Inden 17. maj på mail: togh@togh.dk 

Max deltagerantal 30 personer.
ObS: Turen er ikke for dårligt gående.
Bevæbnet med dit eget digitale kamera tager vi på tur i Rold Skov. 
Du får mulighed for at afprøve fototeknik på udvalgte motiver under 
kyndig vejledning af den professionelle fotograf. Undervejs ser og 
hører vi om skoven netop nu, hvor foråret er på sit højeste. Hvis vejret 
tillader, prøver vi, om vi kan fange det specielle lys i ”den blå time”. 
Efter turen tænder vi bål, og laver kaffe, mens fotografen fortæller 
om egne erfaringer med fotografering i naturen, og hvordan man 
tager det gode naturbillede. Arrangementet er både for begyndere 
og den mere erfarne fotograf.

gOdSbanearealet 
– et nYt Og grØnt bYOmråde i aalbOrg 75

dato: torsdag 23. maj kl. 19-20.30
mødested: Jyllandsgade overfor Rantzausgade
turledere: Arkitekt Karin Højlund  

og landskabsarkitekt Karen Luise Høgsbro
arr: Aalborg Kommune, Plan og Byg  

i samarbejde med Park & Natur
Tag på tur på Godsbanearelet med Arkitekt og landskabsarkitekt 
fra Aalborg Kommune. Godsbanearealet i Aalborg er under hastig 
forvandling til en ny spændende og grøn bydel, der bygger på sunde 
og bæredygtige principper. Kom og hør om visionerne for områdets 
omdannelse og om, hvordan regnvand fra hele bydelen på finurlig 
vis håndteres. Vel mødt. 

ridetur under fuldmånen 76

dato: lørdag 25. maj kl. 20.30-ca. 22
mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
ObS: Aflyses ved under 3 deltagere.
tilmelding: Senest dagen før på mail heste@meldinfo.dk eller  

tlf. 96 49 59 00. 
Pris: 200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider i fuldmånens skær gennem 
kulturlandskabet ind i skoven. Hvis rytterne er stille og heldige, 
møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt 
bevoksning, større eller mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket 
giver et rigt dyreliv.

fugleneS dag i lille VildmOSe 77

dato: Søndag 26. maj kl. 06-09
mødested: Hjortevej 3, 9280 Storvorde (ved den store grønne lade)
arr: Dansk Ornitologisk Forening
ObS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert. Ingen 

hunde. Vandreturene er ikke egnet for klap- og 
barnevogne.

Pris: Gratis deltagelse 
Oplev fuglenes morgensang .på en vandretur gennem Høstemark 
Skov. Guiden fortæller om naturskoven og dens rige fugleliv med 
bl.a. ynglende kongeørn. Ligeledes er der gode chancer for at opleve 
skovens krondyr, der via deres græsning holder naturskoven lysåben, 
hvorved der skabes optimale vilkår for insekter og planter. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

brØdetS dag På haVnØ mØlle 78

dato: Søndag 26. maj kl. 10-16
mødested: Møllehistorisk Samling 
arr: Arrangeret i samarbejde med Museumsforeningen for 

Hadsund og Omegn samt Havnø Mølles Venner
En aktivitetsdag for hele familien, hvor vi fokuserer på fremstillingen 
af det gode brød. Du kan bl.a. prøve at male på håndkværn og bage 
på vikingemanér.

Vikinger Og natur Ved SebberSund 79

dato: Søndag 26. maj kl. 13-16
mødested: Vikingebyen, St. Ajstrupvej 12 D  

1 km vest for Sebbersund
turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen  

og Vikingebyen i Sebbersund www.vikingebyen.dk
ObS: Naturvandring foregår ad stier i bakket terræn
Vikingerne er kommet i forårsstemning og viser den flotte vikingeby 
frem. Her fornemmer man fortidens vingesus. Beboelseshus og 
grubehus danner de spændende rammer om dagens aktiviteter. Oplev 
vikingernes hverdag på nærmeste hold, og smag mad tilberedt på 
bål. Kl. 14 kan du deltage i en naturvandring. Den smukke udsigt 
over fjorden nydes på vej til Sct. Nikolaj Bjerg – som bestiges. Her 
fortælles om den storslåede natur og fredningen af et enestående 
område.
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indVielSe af Stier Og aktiViteter 
i SØttruP Og jenle Plantage 80

dato: Søndag 26. maj kl. 13-16
mødested: Kl. 13 ved P-pladsen Søttrup Plantage ved Aggersundvej 

Fra kl. 14 aktiviteter ved naturbasen i Jenle Plantage, 
drej ned ad skovvejen overfor Kelddalvej 68

arr: Sparekassen Himmerland, naturvejleder Lars 
Wachmann, Naturstyrelsen, naturvejleder  
Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune

Søttrup og Jenle Plantage har fået masser af nye aktiviteter: Vandre-
stier, orienteringsløbsposter, naturfitness, nattens øjne, skovbingo, 
troldeøjne, naturtips, forundringsbænke, mobilnatur, handicaprute 
samt nye formidlingsskilte. De nye aktiviteter er udarbejdet i et sam-
arbejde mellem ejer af Søttrup Plantage ved Sparekassen Himmerland, 
Jenle Plantage ved Naturstyrelsen Himmerland, Vesthimmerlands 
Kommune og St. Binderup Orienteringsklub.
Efter indvielsen kl. 13 går det sammen med naturvejlederne ud i 
skoven for at prøve nogle af de mange nye aktiviteter. Ved dagens 
afslutning er Sparekassen Himmerland vært med bålpølser og 
sodavand – en spændende dag for hele familien. 

rigkær i kaStbjerg ådal  81

dato: tirsdag 28. maj kl. 18-21
mødested: Kransmarksvej 8, Kærbybro, 9550 Mariager
arr: Botaniker Henriette Bjerregaard, Naturstyrelsen og  

Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
ObS: Rigkærene ligger i fugtige områder så husk gummi-

støvler. Medbring kaffe, lup og kikkert.
Kastbjerg Ådal er ifølge EU’s Natura 2000-direktiver blevet udpeget 
som Habitatområde H223. Ådalen indeholder en af landets største 
forekomster af naturtypen rigkær, som vi under turen vil stifte 
bekendskab med. Vi vil også se, hvordan naturgenopretningen af 
ådalen skrider frem. Yderligere oplysninger kan fås hos Per Edgar 
Jørgensen på mail peredgar2@mail.dk

den blOmStrende frueSkO 82

dato: Onsdag 29. maj kl. 19-21
mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvej, 9520 Skørping
turledere: Biolog John Mønsted, Rebild Kommune  

og Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
På kalkskrænterne i Bjergeskoven er der en særegen plantevækst, 
med bl.a. den smukke og sjældne Fruesko, der blomstrer netop i 
denne periode. Foruden at se Frueskoen kan man på turen høre om 
trævæksten og de andre særlige vækster i denne gamle skov. Der 
fortælles også om et nyt projekt med skovgræsning, der kan genskabe 
et åbent skovlandskab, som det så ud i tiden før fredskovsordningen 
i 1805. ”

lægePlanter Og trOldOmSurter i urtehaVen 83

dato: torsdag 30. maj kl. 19-21
mødested: Urtehaven i Lindholm,  

Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
turleder: Naturvejleder Esben Buch
ObS: Rundvisningen foregår ad havens befæstede stier og 

er velegnet for dårligt gående.  >>

Med over 300 forskellige læge-, nytteplanter og gamle troldomsurter 
er Urtehaven i Lindholm virkelig seværdig og en stor lokal attraktion. 
Få denne aften en større indsigt i en lang række udvalgte urter og hør 
nærmere om hvor du kan genfinde dem i Aalborg Kommunes parker 
og naturområder. Prøv også havens munkerute med QR-koder, der via 
smartphone, giver dig nye spændende informationer om munkenes 
brug af lægeplanter i Middelalderens klosterhaver. 

PrØV at fange din egen middagSmad 84

dato:  lørdag 1. juni kl. 10-ca. 12
mødested: I butikken på Fiskegaarden,  

Illeisørevej 38c, Hvalpsund, 9640 Farsø 
turleder:  Lise eller Niels Jensen, Fiskegaarden 
arr:  Fiskegaarden Put & Take sø 
ObS: Fiskestænger kan lejes. Husk at tage tøj og fodtøj på 

efter vejret. 
Pris: 60 kr. pr. deltager inkl. 2 timers fiskeri i familiesøen. 
Tag med guiden på en sjov og lærerig fisketur ved fiskesøen. Du får 
at se og prøve hvordan du svinger linen ud over vandet, og hvordan 
du lander den flotte fisk. Lær hvordan du renser fisken, så den er 
helt klar til panden. Hvis du spørger, kan du garanteret få tips til 
serveringen. Familiesøen giver dig store chancer for at fange en – hvis 
du er heldig flere – velsmagende ørred. 

kulturhiStOriSk Vandretur 
fra Sem kirke til mariager klOSterkirke  85

dato: lørdag 1. juni kl. 10-15
mødested: Parkeringspladsen ved Sem Kirke. Da vi ender ved 

Mariager Kloster bør man også have biler stående der.
arr: Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening 

og Bent Walbom Birgittaforeningen
ObS: Medbring mad og drikke til eget forbrug. Turen er 15 

km lang og tager ca. 4 timer.
Turens hovedpunkter er Sem Kirke, Sem Hede, Hvidstensgruppens 
nedkastningssted, Skrødstrup Skov, Odderhus, Hem Skov, Hohøj, 
Alstrup Krat, Maren Finds dal, Mariager Klosterkirke. Under turen 
vil Henrik Kristensen vise os sit Museum og de historiske minder på 
Sem Hede, Arrangørerne vil fortælle om den grumme kriminalhistorie 
ved Odderhus og Ingemann, der bor i Hohøjhuset, vil fortælle om 
Hohøj.

Strandtur, aktiViteter Og blå flag Ved ØSter huruP 86

dato: lørdag 1. juni kl. 10-12
mødested: Øster Hurup
arr: Mariagerfjord Kommune
ObS: Husk påklædning efter vejrforhold og godt fodtøj.
Vi går en smuk tur langs stranden og samler materialer, som kan 
bruges til at lave strandbilleder og -dekorationer. Turen slutter 
med hejsning af det blå flag ved badebroen, hvor vi laver forskellige 
vandaktiviteter med net og materialer. 
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Strandtur, aktiViteter Og blå flag Ved bramSleV 87

dato: lørdag 1. juni kl. 13-15 
mødested: P-pladsen ovenfor Bramslev Bakker,  

Bramslev Bakker 5, 9500 Hobro
arr: Mariagerfjord Kommune
ObS: Husk påklædning efter vejrforhold og godt fodtøj.
Vi går en smuk tur mellem enebærrene i Bramslev Bakker og langs 
stranden og samler materialer, som kan bruges til at lave strandbil-
leder og -dekorationer. Turen slutter med hejsning af det blå flag 
ved badebroen, hvor vi laver forskellige vandaktiviteter med net 
og materialer. 

buStur i tOfte SkOV – danmarkS kreatiVe Vildmark 88

dato: Søndag 2. juni kl. 9.30-13.30
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Rold Skovs Venner i samarbejde med Vildmosemuseet
Pris: Kan først oplyses senere. Medbring mad og drikke til 

eget forbrug.
En guidet bustur i den smukke og unikke Tofte Skov på 2 timer. 
Turen vil give os indsigt i skovbruget, og der er gode muligheder for 
at opleve nogle af de ca. 400 krondyr og 150 vildsvin. På turen vil 
der være stop med små gåture. Er heldet med os, går kongeørnen på 
vingerne og kredser over sit territorium. Medbragt mad og drikke vil 
blive indtaget efter busturen udenfor indhegningen.

blå flag Og Vandretur i mulbjergene, lille VildmOSe 89

dato: Søndag 2. juni kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Solidt fodtøj og kikkert er en god idé. Vandreturen er 

ikke egnet for gangbesværede, klap- og barnevogne.
Pris: Vandreturen er inkluderet i centrets entrépris. 
Følg med på en spændende vandretur i Mulbjergene, hvor guiden 
fortæller om landskabets dannelse og om datidens store sildefiskeri 
ved fiskerbyen Dokkedal. Fra toppen af Mulbjergene er der en storslået 
udsigt over mosens flade landskab samt ud over Kattegat. Vandreturen 
afsluttes med officiel hejsning af Det Blå Flag ved informationshuset 
i Stejlgabet. Se mere på: www.lillevildmose.dk

natur, krYdderSnaPS Og muSik i mØlleParken 90

dato: tirsdag 4. juni kl. 18.30-21.30
mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,  

Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
arr: Naturvejleder Ole Henrichsen, Ældre Sagen Aalborg  

og musikgruppen ”Pigernes fornøjelse”
ObS: Medbring kaffe, tæppe og læsebriller.
På den smukke gåtur gennem Mølleparken får du fortællingen om 
stedets historie og de vilde planter – der kan forædles til en liflig 
kryddersnaps. Efter en times gåtur folder vi tæpperne ud på jorden og 
indtager aftenens medbragte kaffe. Vi prøvesmager naturens herlige 
smage – tilsat lidt Brøndum Klar snaps. Snart gjalder de musikalske 
toner ud i aftenen og du inviteres til fællessang. En stemningsfuld 
aften, hvor vi genopfrisker en ældgammel måde at opleve naturen 
på – skovtur med sang og musik.

naturSkOledag i lille VildmOSe – familiedag 91

dato: grundlovsdag onsdag 5. juni kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Er inkluderet i centrets entrépris.  

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Hvad laver man i undervisningen på en naturskole? Får man lov at 
røre ved levende dyr? Får man lov at blive beskidt? Tag mor, far el. 
bedsteforældre med som klassekammerater til en spændende og aktiv 
”skoledag”. Prøv f.eks. at bygge din egen højmose. Kl. 13 og 14 kørsel 
med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk 

Vi hejSer det blå flag På hOu Strand 92

dato: fredag 7. juni kl. 10-12
mødested: Hou Havn ved Sejlklubbens klubhus
arr: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen 
ObS: Fangstudstyr lånes på stedet.
Det Blå Flag går til tops. Badesæsonen bydes velkommen. Salt-
vandstraileren vil være på plads, og naturvejlederne demonstrerer 
børnevenligt grej, der kan bruges i jagten på det skjulte dyreliv under 
havoverfladen. Så skal jagtlykken ude i vandet afprøves. Prøv om 
du kan fange rejer, krabber og andre spændende krible-/krabledyr. 
Renovationsvæsenet og Rappenskralden er på plads og inviterer 
samtidig på en lærerig konkurrence om sortering af affald.

indVielSe af juelStruP SØ naturbaSe Og Stianlæg 93

dato: lørdag 8. juni 11-15
mødested: P-pladsen ved søen vest for køreteknisk anlæg
arr: Samarbejdsparterne ”Juelstrup Sø, Friluftsliv for 

alle”, Naturstyrelsen Himmerland og Rebild Kommune
Samarbejdsparterne inviterer til indvielse af den nye naturbase og 
stianlæg ved Juelstrup Sø. Dagen byder på masser af aktiviteter 
for børn og voksne på naturbasen. Eks.vis kan du komme på tur i 
oplevelsesskoven, se på fugle i søen eller få en ridetur på den nye 
ridesti. Nærmere program følger i dagspressen.

mOtiOnS-lØbetur i rOld SkOV 94

dato: Søndag 9. juni kl. 10-11
mødested: Skørping skoles parkeringsplads,  

Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
ObS: Husk løbetøj og evt. vand.
Kom og vær med til en hyggelig søndags-løbetur på den naturskønne 
afmærkede 5 km-rute i Rold Nørreskov. Vi følges ad, så alle kan være 
med. De, der er i rigtig god form, kan, hvor ruten deler sig, vælge 
den noget mere kuperede og krævende 10 km-rute. Du kan finde 
ruterne på Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.naturstyrelsen.dk/RoldSkovTrailcenter
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hiStOriSk Vandretur 
– fØlg magtenS fOdSPOr frem til heSSel 95

dato: Søndag 9. juni kl. 13-14.15
mødested: Cafeen på Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01

turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen 
ObS: Ikke kørestoleegnet eller egnet for gangbesværede.
Pris: Entre: 60 kr. Børn under 13 år gratis.
En vandretur både over Hessels jorde ned til vandet – men også om 
stenalder, vikingetid og middelalder og hvordan de tider har påvirket 
landet. Hvornår blev Hessel bygget, hvorfor, og hvordan gik det under 
skiftende konger op til vor tid. Hør bl.a. om guldfundet og kilden 
der gav vand til herregården. 

Vandretur, naturkOntraSter Og SmagSPrØVer 96

dato:  Søndag 9. juni kl. 13-16
mødested: Ved Als Kirke, Kirkevej 41, Als
turledere:  Teamkoordinator Claus Østergaard, jordbrugsteknolog 

Linette Skov Andersen og miljøvejleder Inger Taylor, 
Mariagerfjord Kommune

ObS: Husk praktisk tøj og fodtøj.
Kom med på en anderledes tur og oplev kontrasterne mellem den vilde 
natur med hjemmehørende danske planter og det mere ensformige og 
fattige natur, hvor invasive planter gør deres indtog. Vi går en tur 
langs den smukke Kattegatkyst på udkig efter planter som Rynket 
Rose, Kæmpe Bjørneklo, Mangebladet lupin og taler om, hvorfor de er 
her, hvad kommune og private kan gøre for at bekæmpe dem. Vi slutter 
af med at smage på pesto og suppe lavet af spiselige planter.

SYngenaturtur i rebild bakker  97

dato: Onsdag 12. juni kl. 18.30-21.30 
mødested: P-pladsen foran Rebildporten,  

Rebildvej 25A, 9520 Skørping
arr: Naturgeograf Peter A. Larsen, Naturstyrelsen
ObS: Turen er på ca. 3 km i kuperet terræn. Ikke egnet for 

gangbesværede. Medbring aftenkaffe og læsebriller.
Tag med på tur gennem Rebild Bakker og mød Himmerlands mest 
varierede natur. Naturgeografen fortæller om sit syn på bakkernes 
historie – måske en anden fortælling end den, du plejer at høre? 
Vi runder turen af med at nyde den medbragte kaffe, og så synger 
vi sammen om naturen i naturen – akkompagneret af ”Pigernes 
fornøjelse” – spillekoner fra Himmerland. Kom og vær med på en 
anderledes naturtur.

en grØnnere bY 98

dato: lørdag 15. juni kl. 11-16
mødested: Østre Anlæg, indgangen ved Bonnesensgade
arr: Landskabsarkitekt Karen Luise Høgsbro, Park & Natur 

i samarbejde med kolleger fra Aalborg Kommune
Aalborg Kommune deltager på Haveselskabets årlige havedag i 
Østre Anlæg. Park og Natur formidler budskabet om en grønnere og 
mere bæredygtig by set i et havekulturperspektiv og viser nogle af 
kommunens nyeste tiltag frem.  >>

Park og Natur sætter fokus på biodiversiteten og havekulturen i 
2013 med en række tiltag, som vises frem på udstillingen: Lancering 
af en ny strategi for anvendelse af blomster i Aalborg Kommune. 
Fremvisning af renoverede forsøgsbede med nytænkning af stauder. 
Lancering af ny en strategi for Vejtræer i Aalborg Kommune. 
På dagen kan man vinde flotte plantepræmier. Det offentliggøres, 
hvem der har vundet en ny grøn forhave udført af de plantekyndige 
Schul Landskabsarkitekter.

bag Om brØdet På liVØ 99

dato: lørdag 15. juni kl. 12.30-16.30 
mødested: Livø Havn
turleder: Bente og Karsten Kjærgaard,  

Livø Avlsgaard, Naturstyrelsen
ObS: Færgen sejler fra Rønbjerg kl. 12. Se: www.miniline.dk 

eller tlf. 40 30 70 06.
tilmelding: Senest fredag 14. juni på tlf. 20 14 48 90 / 22 38 01 90.
Savner du smag i dit daglige brød, så kom med på opdagelse i 
det økologiske korn på Livø. Her dyrkes mange forskellige kendte 
og ukendte kornsorter, der alle smager af noget, når de bages til 
brød. 
Vi fortæller historien om de gamle genopdagede kornsorter, enkorn, 
emmer, spelt, goldblume, svedjerug og mange flere. Desuden om 
vores GUDP projekt med glutenfrie afgrøder. Vi slutter af med kaffe 
og smagsprøver efter turen, hvor man også selv kan få fingrene i 
dejen og noget med hjem. Vi giver tips og ideer til bagning med de 
gamle kornsorter, og du får en bagebog med hjem. 

tag med På cYkel til StØVringS gemte naturPerle 100

dato: lørdag 15. juni kl. 14-17
mødested: P-pladsen ved Rådhuset i Støvring med cykel
turledere: Biolog John Mønsted  

og Naturvejleder Søren Risborg Rebild Kommune 
ObS: Ikke egnet for dårligt gående.
Vi cykler fra Rådhuset til Klepholm i Lindenborg ådal, hvor vi sætter 
cyklerne og går en tur i området. Klepholm er Rebild Kommunes natur-
perle i ådalen og her vil vi især kikke på botanikken og fuglene. 
Der fortælles om planerne for friluftslivet i området.

hOnningSlYngedag På bOldruP 101

dato: lørdag 15. juni og søndag 16. juni kl. 13-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Alm. entré til museet. Gratis entré for medlemmer. 

Kaffe og honningkager: 30 kr. 
Kom og se hvordan man slynger honning. Biavlerne kommer med 
de fyldte honningtavler lige fra bistaderne. Vær med til at skrælle 
voks af, slynge honningen – og smage den uimodståelige, søde 
nyslyngede honning. Se den flotte udstilling om biavl – og hør de 
erfarne biavlere fortælle om arbejdet med bierne. Salg af honning.
En spændende dag for både små og store slikmunde. 
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danSk mØlledag På haVnØ 102

dato: Søndag 16. juni kl. 10-16
mødested: Havnø Mølle 
arr: Arrangeret i samarbejde med Havnø Mølles Venner
Vi maler mel, hvis vejret tillader det, og du får mulighed for at køre 
med hestevogn til mølle. 

SOmmer i hammer bakker – 2. jubilæumSekSkurSiOn 103

dato: Søndag 16. juni kl. 10-14
mødested: P-pladsen, Attruphøj, Attrupvej 15, Vodskov
turledere: Flemming Helsing Nielsen & Aage Pedersen
ObS: Medbring mad og drikke til eget forbrug.
På de vilde blomsters dag ser vi på blomster og sommerfugle – og 
samspillet mellem dem. Dansk Botanisk Forening vil gerne invitere 
på tur i det dejlige naturområde, som har været foreningens siden 
1913. De specielle nørrejyske bøge – bøgerøller – bliver præsenteret 
og der bliver fortalt om sjældne og truede sommerfugle. Der vil også 
blive fortalt om landskabet og arealets historie og fremtid

Vilde blOmSterS dag Ved StaVn haVn 
– SaltVandSktiViteter fOr hele familien 104

dato: Søndag 16. juni kl. 13-16
mødested: Stavn Havn, Østerkærvej, 9240 Nibe
arr: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen i 

samarbejde med Anton Thøger Larsen fra Danmarks 
Naturfredningsforening 

ObS: Børneaktiviteter med klappekrabber og boblende 
akvarier med vandplanter, rejer og fisk. Større børn 
ifølge med voksne kan låne waders og rejenet.

I anledning af Dansk Botanisk Forenings ”Vilde Blomsters Dag 2013” 
– kan alle interesserede få et helt enestående indblik i Limfjordens 
undersøiske planteliv. Et undervandskamera sender levende billeder 
til en skærm på havnen, hvor naturvejlederne og naturfrednings-
foreningen fortæller om alt det spændende, vi ser med særlig fokus 
på vilde vandplanter – men også om fisk, søanemoner, søpunge, 
krebsdyr og sjove gobler. På havnen med fast grund under fødderne 
kan mindre børn få nærkontakt med krabber, rejer, vandplanter og 
fisk i lave baljer, ligesom Limfjordens vandplanter kan opleves i 
boblende akvarier. 

de Vilde blOmSterS dag i uhrehØje 105

dato: Søndag 16. juni kl. 14-16
mødested: Naturbasen i Uhrehøje, Farsøvej 95, Farsø
turledere: Naboerne Anne og Jacob Kortegaard, biolog Lone 

Kjær, naturplejer Arent Haarhøj og naturvejleder 
Karin Winther

arr: Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands kommune
På jagt efter vilde blomster i hængemosen og området omkring 
dødishullet i Uhrehøje Plantage, sammen med naboerne Anne og 
Jacob Kortegaard, biolog Lone Kjær, naturplejer Arent Haarhøj og 
naturvejleder Karin Winther.

de Vilde blOmSter Ved graVleV SØ Og rebild bakker 106

dato: Søndag 16. juni kl. 10-14
mødested: P-pladsen ved indgangen til Rebild Bakker.
turledere: Biolog Anne Louise Møller Tommerup,  

Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
ObS: Medbring madpakke, vand og kaffe. Turen er ikke 

egnet for gangbesværede.
På denne De Vilde Blomsters Dag tager vi på en spændende tur rundt 
i området – Rebild Bakker, Ravnkilde, og Gravlev Sø.
Vi ser og hører om urter og andre vækster, vi finder på vores vej. 
Nogle kan spises, andre gemmer på en sjov historie. Måske er vi 
heldige at finde gøgeurt. Vi går gennem Rebild Bakkers kuperede 
terræn og hører om naturplejen i bakkerne og naturgenopretningen 
i området omkring Gravlev Sø.

i fOdSPOrene af bOgen ”mariager fjOrdS natur” 107

dato: Søndag 16. juni kl. 11-14
mødested: Mariagerfjord Naturskole Låenhus,  

Låenhusvejen 8, Valsgård, 9500 Hobro
arr: Kenneth Jensen, Mariagerfjord Kommune
ObS: Husk praktisk fodtøj og madpakke.
I efteråret 2011 var Danmarks bedste naturkunstere på besøg i Mari-
agerfjord Kommune. Kunsterne boede på Låenhus og det var herfra 
de tog ud og malede og tegnede kommunens flotte naturområder. 
Mange af stederne er skildret i bogen ”Mariager Fjords natur” Med 
udgangspunkt i Låenhus vil vi drage i deres ”fodspor” og vandre 
rundt og se og høre om nogle af de flotte naturområder, der blevet 
malet og tegnet i løbet af ugen. Deltagere har mulighed for at få et 
eksemplar af ”Mariager Fjords natur”.

meditatiOn under åben himmel 108

dato: Onsdag 19. juni kl. 18.30-ca. 20
mødested: Gratitude / Meldgaard Heste,  

Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
ObS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig.
tilmelding: Senest dagen før på mail gratitude@meldinfo.dk  

eller tlf. 96 49 59 00. Aflyses v/under 8 deltagere.
Pris: 40 kr./person.
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under åben 
himmel byde på en anderledes oplevelse. Når alle er kommet, går vi 
samlet til skoven. Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne ikke 
være med os, er der mulighed for at lave meditationen under tag.

huSene i farSØ fOrtæller hiStOrie 109

dato: Onsdag 19. juni kl. 19-21
mødested: Aldis P-plads, Holmevej 3, 9640 Farsø 
turleder: Margit & Ejnar Carlsen 
arr: Lokalhistorisk Arkiv Farsø 
Tiden hvor man ”farer” forbi søen er for længst forbi. Fortællingen om 
Farsø bys udvikling gennem de seneste 50 år. Vi følger hovedgaden 
med fortællinger om, hvem der boede i husene, hvilke forskellige 
forretninger der var i Farsø. Anekdoter og facts fortalt med lune og 
glimt i øjet. Det er ikke utænkeligt at der sniger sig en anekdote om 
Kræn Spillemand og hans helbredende dråber ind i historien.
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midSOmmerVandring langS mariager fjOrd 110

dato: fredag 21. juni kl. 18.30 
mødested: Det grønne område v. lystbådehavnen i Mariager
arr: Birgittaforeningen i Mariager
Pris: 25 kr. Børn og medlemmer af Birgittaforeningen gratis.
Med Tove Andreasen som guide vandrer vi denne – årets længste 
dag – langs fjorden mod Raget og Stenarmen. Området her rummer 
en meget smuk natur med en alsidig flora af såvel kendte som mindre 
kendte planter, hvoraf en del har deres helt egen historie. Vi afrunder 
midsommer-vandringen i Mariager Klosterbygning med sang, musik 
og hyggeligt samvær.

græSSer i graVleVdalen 111

dato: Søndag 23. juni kl. 14-16
mødested: P-pladsen ved Lars Kjærs Hus for foden af Rebild Bakker
turleder: Naturvejleder Marianne hald
Vi vil på denne tur især sætte fokus på græsser. Lige fra ”Skovens 
guld”, Hjertegræs og Fløjsgræs til almindelige hvener, svingler og 
rapgræsser. En tur hvor man får overblik over rigtig mange af de 
almindelige græsser og samtidig indblik i, hvor de vokser og hvad de 
fortæller om jordbund og drift, de steder hvor vi finder dem.

heStedag På heSSel 112

dato: Søndag 23. juni kl. 11-16
mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

ObS: Ikke kørestoleegnet
Pris: Entre: 70 kr. Børn under 13 år gratis.
Kom og oplev de gamle hestestalde på Hessel for en dag blive fyldt 
med levende dyr. Se de mange forskellige hesteracer blive præsenteret 
på gårdspladsen, nogle til markarbejde andre til hestevognskørsel. 
Hestedagen på Hessel viser bl.a. hvordan markarbejdet blev gjort 
i gamle dage uden brug af traktorer og moderne hjælpemidler. Der 
bliver bl.a. harvet og pløjet, men også lavet flotte opvisninger af flere 
racer. Der er mulighed for at få en tur i hestevogn, handle i boderne 
eller gå i cafeen og få lidt at spise eller drikke. Der er levendegørelse 
mange steder, hvor børn kan være med.
 
ældreVenlig rundViSning i urtehaVen i lindhOlm 113

dato: tirsdag 25. juni kl. 10-12
mødested: Urtehaven i Lindholm, Frederiks Raschsvej i Lindholm
turleder: Naturvejleder Esben Buch og Ældre Sagen Aalborg
ObS: Rundvisningen er velegnet for dårligt gående, der 

serveres gratis formiddagskaffe, ligesom der findes et 
handicap- og ældrevenligt toilet i Urtehaven.

Tag med på en spændende rundvisning i Urtehaven i Lindholm, der 
netop nu viser sig fra sin smukkeste side med over 300 forskellige 
blomstrende lægeplanter, troldomsurter, gamle nytteplanter, træer 
og buske. Omkring kl. 11.00 serveres der gratis formiddagskaffe ved 
Urtehavens udendørs borde og bænke, hvor der er rig lejlighed til at 
stille uddybende spørgsmål om havnes mange planter. Rundvisningen 
afsluttes med en kort demonstration af QR-koder til smartphone ved 
Urtehavens nye munkerute. 

Vandretur i hVerreStruP bakker 
– tOPPen af VeSthimmerland  114

dato: tirsdag 25. juni kl. 19 til 21 
mødested: P-pladsen ved 32 km-stenen fra Viborg ad A13,  

ved Skatskov 
turleder: Biolog Per Egge Rasmussen, Vesthimmerlands Kommune 
arr: Natur og Miljø, Vesthimmerlands Kommune 
ObS: Børnevenlig, men ikke med barnevogn eller lignende. 

Udfordrende terræn ad smalle stier. Husk fornuftigt 
fodtøj, gerne en kikkert og aftenkaffe. 

Vi hører om fredningen fra 1934 og følger sporet over de fredede 
gravhøje til røverstuen, ser på de gamle vejspor og på højmosen 
med dens mange spændende planter som kæruld, den sjældne 
guldblomme, plettet gøgeurt, den kødædende plante rundbladet 
soldug og spagnum-mosser. Fra 2. Verdenskrig har vi endnu spor 
efter grave til tyskernes antilufts-skyts.

midSOmmeraften Ved graVleV SØ 115

dato: Onsdag 26. juni kl. 18.30-22
mødested: Nye P-plads på vestsiden af Rebildvej  

mellem Rold Storkro og Rebild Bakker
turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen, Naturstyrelsen
ObS: Husk aftenkaffe og evt. kikkert. Ikke for gang-

besværede.
På denne midsommertur i den indholdsrige Gravlev Ådal går vi hele 
vejen rundt om Gravlev Sø (ca. 6 km). Naturgeografen viser frem 
af herlighederne, der bl.a. omfatter fem af Danmarks største kilder, 
den fuglerige sø, den spændende gamle Nørreskov, hulveje og andre 
fortidsminder, spændende kulturhistorie og meget mere.

ØkOlOgiSk markVandring 116

dato: Onsdag 26. juni kl. 19
mødested: P. pladsen udenfor Museet Herregården Hessel, 

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

turledere: Den økologiske landmandsfamilie  
Janni og Peter Sørensen

ObS: Ikke kørestoleegnet, eller egnet for gangbesværede. 
Tag praktisk fodtøj og overtøj på.

På denne sommeraften skal vi have en naturoplevelse, hvor vi nyder 
den fantastiske udsigt over Limfjorden fra Louns Halvøen. På vores 
gåtur skal vi høre og snakke om økologiske madvarer, dyrkning af 
rodfrugter, om studedrift og om fåreavl samt meget andet. Kom og 
vær med på denne dejlige tur. Se i øvrigt vores hjemmeside. 

muSlingefeStiVal: under OVerfladen 117

dato: fredag 28., lørdag 29. og søndag 30. juni
mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
arr: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk praktisk tøj.
Når hele Løgstør by står på den anden ende med kunst, blåmuslinger 
og Limfjordsgastronomi, er Limfjordsmuseet klar med fortællinger 
fra Limfjorden, hvor alle kan være med til at komme helt tæt på 
livet under overfladen. Vi har alt fra net, waders og akvarier til 
snorkeludstyr klar, du skal bare medbringe godt humør og solskin, 
så sørger vi for en oplevelse udover det sædvanlige!
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indVielSe af SkillingbrO SkOlebigård 118

dato: lørdag 29. juni kl. 14-16
mødested: Skillingbro Naturskole,  

Røde Møllevej 17, 9520 Skørping
arr: Østhimmerland Biavlerforening  

og Rold Skov Natur- og Kulturcenter
ObS: Børn i skolebigården skal være min. 7 år og i følge 

med en voksen.
Pris: Gratis. Kaffe og jordbær med nyslynget honning: 30 kr.
Østhimmerland Biavlerforening indvier bigården ved Skillingbro 
Naturskole. Biavlerforeningens medlemmer fortæller om det spæn-
dende arbejde med honningbierne, bistadernes indretning og biernes 
samfund. Iført bianorakker med slør ser vi til bistaderne sammen 
med biavlerne. Der bliver mulighed for at se, hvordan honningen 
slynges ud af bitavlerne, og der vil være salg af jordbær med lækker 
nyslynget, flydende honning.

fiSkefeStiVal i halS 119

dato: lørdag 29. og søndag 30. juni begge dage kl. 13-16
mødested: Lodsstationen, Lodsvej, Hals havn
arr: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen  

og Aalborg Svømmeklubs dykkerafdeling
Naturvejlederne og sportsdykkerne deltager i årets store Fiskefestival 
i Hals. Festivalen byder på mange, herlige oplevelser – der alle handler 
om det våde element. Ved Lodsstationen ses dykkerne i vandet, og 
de medbringer et undervandskamera, der sender enestående billeder 
til en fjernsynsskærm på land. Naturvejlederne fortæller om det 
spændende liv på bunden af fjorden, og en quiz sætter din viden 
om Limfjorden på en skrap prøve.

naturdetektiV i lille VildmOSe – familiedag 120

dato: Søndag 30. juni kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og solidt fodtøj (gummistøvler er en 

god idé).
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Hvilke planter og dyr gemmer en mose på? Og hvad har hulahopringe 
og vandballoner med detektivarbejde at gøre? Er du blevet nysgerrig? 
Pak lup, gummistøvler, en nysgerrig næse og sørg for at hele familien 
er med, når vi går i dybden på højmosen. Kl. 13 og 14 kørsel med 
Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk

SOmmerfeSt På mariager muSeum 121

dato: Søndag 30. juni kl. 10-16
mødested: Mariager Museum 
Denne dag er den gamle købmandsgård befolket af købmanden og hans 
familie, og på gårdspladsen kan du møde den ægte kanonfotograf, 
der laver billeder til dit familiealbum. 

SmåkraVl i limfjOrden  122

dato: mandag 1. juli kl. 10-12
mødested: P-Pladsen på Gl. Viborgvej i Stistrup
arr: Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands kommune
Naturekspeditionen er kørt til Limfjorden ved Farsø Fjordcamping 
med det rullende naturcenter. Heri findes materialer til spændende 
aktiviteter på og ved stranden. Vi skal se på sten og skaller, samt 
fiske krabber og rejer. Kogegrejet findes også frem, så man kan 
prøvesmage rejerne.

bYVandring i thit Og jOhS. V. jenSenS fØdebY, farSØ 123

dato: tirsdag 2. juli kl. 19-20.30 
mødested: Turistkontoret Farsø, Lille Torv 3
turleder: Inger-Lise Jæger 
arr: Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet 
Pris: 30 kr.
Med udgangspunkt ved Mindestuen for Thit Jensen, fortælles om 
Thits spændende liv og kamp for kvindesagen. Turen går gennem 
Farsø by, hvor der berettes om gamle huse og steder, der havde stor 
betydning for familien Jensen, bl.a. hotellet, barndomshjemmet og 
apoteket. Kirken besøges, her ser vi mindetavlen som Thit brugte 
som alter, og på kirkegården ser vi familien Jensen, Kræn spillemand 
og Johs. Villadsens gravsteder. Derfra til fødestedet for Johannes 
V. Jensen, som nu er museum. Her berettes om Nobelpristagerens 
spændende liv og epokegørende forfatterskab.

SnaPSeurter På de himmerlandSke heder 124

dato: tirsdag 2. juli kl. 19-20.30
mødested: De Himmerlandske Heder, P-plads på Borupvej  

– midt mellem St. Ajstrup og Borup
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
ObS: Turen foregår ad trampestier.
Netop nu er det højsæson for indsamling af bær, urter og rødder 
til krydring af brændevin. Vi går en tur ud over heden, og du kan 
høre om det spændende plante- og dyreliv. Efter turen vil der være 
smagsprøver på færdigkrydret snaps, og der uddeles opskrifter. 
En aften, hvor den uøvede og måske kommende ’kryddersnapse-nørd’ 
kan starte sin nye interesse, der i fremtiden vil byde på mange 
smags- og naturoplevelser.

bOtaniktur Ved heSSel På lOVnS 125

dato: tirsdag 2. juli kl. 19-21.30
mødested: P-pladsen ved Udestuen, Hesselvej 44, 9640 Farsø
turleder: Hortonom Lone Kjær, Vesthimmerlands Kommune
ObS: Medbring proviant til pausen, evt. botanikbøger og 

kikkert. Turen er ikke egnet for gangbesværede og 
barne-/klapvogn.

Botaniktur til strandeng, mose, overdrev og enekrat på Hessels jorde 
på Lovns-halvøen. Arealerne er omfattet af en landskabsfredning 
– hvad betyder det? Vi spadserer ad blå rute, som er 6 km lang. 
Undervejs stopper vi og kigger på karakteristiske plantearter på 
de forskellige naturtyper. Pause i det grønne, hvor vi nyder vores 
medbragte proviant og udsigten. 
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SPOr af blOmSter i eng, krat Og kilde 
– de Vilde PlanterS Virkning Og hiStOrie 126

dato: Onsdag 3. juli kl. 13-ca. 15.30
mødested: P-pladsen ved Thingbæk kalkminer
turleder: Dannie Druehyld
ObS: Ujævnt terræn. Solidt fodtøj er en god idé.
En vandretur hvor vi ser på de vilde planter i kær, kilder og på 
overdrev. Dannie Druehyld fortæller om planternes virkning og 
historie og om de farer, menneskets aktiviteter udgør for det vilde 
planteliv.

SmåkraVl i teglVærkSSØerne 127

dato: Onsdag 3. juli kl. 13-14.30
mødested: P-plads ved Teglværkssøerne,  

umiddelbart øst for Gandrup
arr: Naturvejleder Ole Henrichsen  

og Gandrup Borgerforening
ObS: Alt udstyr kan lånes på stedet.
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 tilgroet og der er anlagt stisystem og shelterplads. 
Det er i disse dejlige omgivelser, vi skal prøve at se på dyrelivet 
under vandoverfladen. Med net fanger vi smådyr og hører nærmere 
om disse ejendommelige skabninger. En dag hvor børnene får røde 
kinder og en masse frisk luft.

naturenS SPiSekammer SOmmer – Smag På liVØ 128

dato: Onsdag 3. juli kl. 15.30-torsdag 4. juli kl. 10
mødested: Den store sten på havnen
turleder: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen 

og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands 
Kommune

ObS: Deltagerne sørger selv for transport til og fra Livø. 
Book billetter på Miniline. Se: www.miniline.dk eller 
tlf. 40 30 70 06. Hængekøjer kan lånes. Vi mødes på 
havnen på Livø kl. 15.30 ved den store sten.

Pris: 125 kr./deltager, der bl.a. dækker aftensmad og 
morgenmad.

tilmelding: Senest fredag 29. juni kl. 12 til Karin Winther på tlf. 
30 32 49 39 eller på mail karin@naturekspeditionen.dk 

Smag på og oplev den fantastiske naturperle Livø. I løbet af et 
lille døgn vil naturvejlederne Lars Wachmann fra Naturstyrelsen og 
naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune være 
guider på en anderledes naturoplevelse med gåture, indsamling af 
planter til mad, madlavning over bål, dyresafari, samt overnatning 
under åben himmel på stranden eller i hængekøjer i troldeskoven. 
Der kan evt. også overnattes på campingpladsen eller lejes senge i 
hytterne, men det arrangeres selv.

SOmmerfOrtællinger Ved kanalbetjentenS huSe 129

dato: Onsdag 3. juli kl. 19.30 
mødested: Kanalbetjentens Huse,  

Klostervej 4, Lendrup, 9670 Løgstør
arr: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Kaffe, øl og sodavand kan købes
Når sommerstemningen breder sig udover Limfjordens vande, er det 
tid til sommerens fortællinger ved Kanalbetjentens huse! Traditionen 
tro byder historiefortællerne Anna Grethe Bech og Thomas Johansen 
velkommen til en aften fuld af eventyr og sandfærdige fortællinger. 
Der vil blive budt op til fællessang og hygge, når musikanterne spiller 
mellem fortællingerne. 

biaVl i bØrnehØjde På halkær mØlle 130

dato: torsdag 4. juli kl. 13-15
mødested: Halkær Mølle Naturcenter, Hedegårdsvej 1, Halkær, Nibe
turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
En dejlig dag for alle med interesse for biavl, honning og fredelige 
bier. Du kommer til opleve bierne i bistaderne og høre om deres 
forunderlige liv. Iført bianorakker med slør besigtiger vi nemlig en 
bifamilie i skolebigården ved Halkær Mølle, ser bidronningen og de 
mange flittige arbejderbier, der lige nu har travlt med at indsamle 
den sidste blomsternektar. På møllen kører honningslyngen med 
fyldte honningtavler, og der bliver mulighed for at smage en af 
naturens reneste fødevarer.

naturVandring Og flagermuSjagt i VindblæS 131

dato: fredag 5. juli kl. 19-22
mødested: Madpakkehuset ved Himmerlandsstien i Vindblæs
arr: Vindblæs Borgerforening og naturvejleder  

i Vesthimmerlands kommune Karin Winther
Aftenen starter med en aftentur på en ny naturrute som beboerne i 
Vindblæs har etableret. På gåturen fortælles om naturens spisekam-
mer krydret med lokalhistorien om området. Når solen er gået ned, 
går vi på jagt efter flagermusene med lytteudstyr. Turen afsluttes 
med bålkaffe.

PrØV at fange din egen middagSmad 132

dato: lørdag 6. juli kl. 10-ca. 12
mødested: I butikken på Fiskegaarden,  

Illeisørevej 38c, Hvalpsund, 9640 Farsø 
turleder: Lise eller Niels Jensen, Fiskegaarden 
arr: Fiskegaarden Put & Take sø. 
ObS: Fiskestænger kan lejes. Husk at tage tøj og fodtøj på 

efter vejret. 
Pris: 60 kr./deltager inkl. 2 timers fiskeri i familiesøen. 
Tag med guiden på en sjov og lærerig fisketur ved fiskesøen. Du får 
at se og prøve hvordan du svinger linen ud over vandet, og hvordan 
du lander den flotte fisk. Lær hvordan du renser fisken, så den er 
helt klar til panden. Hvis du spørger, kan du garanteret få tips til 
serveringen. Familiesøen giver dig store chancer for at fange en – hvis 
du er heldig flere – velsmagende ørred. 
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StOre kagedag På heSSel 133

dato: Søndag 7. juli kl. 13-16
mødested: Museet Herregården Hessel, 

Hesselvej 40 B, Hvalpsund 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

Pris: Entre: 100 kr. inkl. billet, kager og kaffe ad libitum. 
Børn 7-13 år: 30 kr.

Kom og smag alverdens kager efter gamle og nye opskrifter. Først 
de bløde ”stopkager”- boller, kringler, søsterkage, – så pladekager, 
honningkager, tørkager, tærter, lagkager, og til sidst småkager. 
Spænd bæltet ud og vær med!

SOmmeraktiViteter – træ Og reb 134

dato: tirsdag 9. juli, onsdag 10. juli og torsdag 11. juli 
alle dage kl. 11-16

mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,  
Cimbrervej 2, Rebild

Pris: Der betales for materialer.
Der er mulighed for at arbejde og snitte i træ – til gavn og pynt. 
Prøv selv og få en lille ting med hjem – et stykke legetøj eller en 
smørekniv. Rebslageren viser hvordan man laver reb og du laver selv 
dit eget sjippetov. Et tilbud til hele familien.

nY SnOrkleSti Ved heSteSkOen 135

dato: Onsdag 10. juli kl. 13-15
mødested: Hesteskoen, Rørdalsvej 151, 9220 Aalborg Øst
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
ObS: Du kan låne waders og vandkikkert.
Helt nyt og spændende. Aalborg Kommune har lavet to snorklestier på 
bunden af Limfjorden – en ved Hesteskoen og en ved Egense Strand. 
På fjordbunden, i en meters dybde, er der udspændt et tov og langs 
tovet møder du spændende poster. Her kan du se nærmere på et 
mini-stenrev, mm. og du bliver lidt klogere på livet i fjorden. Du kan 
enten svømme med din medbragte dykkermaske og snorkel, eller du kan 
låne et par waders og nyde snorklestien gennem en vandkikkert. 

nY SnOrkleSti Ved egenSe Strand 136

dato: torsdag 11. juli kl. 13-15
mødested: Egense Strand, Kystvej 1 B, 9280 Storvorde
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
ObS: Du kan låne waders og vandkikkert.
Helt nyt og spændende. Aalborg Kommune har lavet to snorklestier på 
bunden af Limfjorden – en ved Hesteskoen og en ved Egense Strand. 
På fjordbunden, i en meters dybde, er der udspændt et tov og langs 
tovet møder du spændende poster. Her kan du se nærmere på et 
mini-stenrev, mm. og du bliver lidt klogere på livet i fjorden. Du kan 
enten svømme med din medbragte dykkermaske og snorkel, eller du kan 
låne et par waders og nyde snorklestien gennem en vandkikkert. 

leVendegØrelSe På bOldruP muSeum 137

dato: lørdag 13. juli og søndag 14. juli kl. 10-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Alm. entré til museet. Gratis entré for medlemmer.
Levendegørelse på Boldrup Museum. Så kom og vær med og lev dig 
ind i landbo-livet anno 1900.

SOmmeraktiViteter – halm Og SiV 138

dato: tirsdag 16. juli, onsdag 17. juli og torsdag 18. juli 
kl. 11-16

mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,  
Cimbrervej 2, Rebild 

Pris: Der betales for materialer.
I det gamle landbosamfund fremstillede man både brugs- og pyn-
tegenstande i halm, siv og hør. Prøv selv og få en lille ting med 
hjem – der er instruktion. Et tilbud til hele familien.

hVOr bleV de Vilde blOmSter af? 139

dato: Onsdag 17. juli kl. 13-ca. 16
mødested: P-pladsen ved Rebild Bakker 
turleder: Dannie Druehyld
ObS: Turen er ikke for dårligt gående.
Hvordan beskytter vi vores vilde blomster og får dem til at sprede 
sig. Vore vilde planter er pressede. Hør om planternes historie og 
om, hvordan vi passer på dem. Vi skal fra Rebild og ud i landskabet 
til skov og kilder. 

huSene i farSØ fOrtæller hiStOrie 140

dato: Onsdag 17. juli kl. 19-21
mødested: Aldis P-plads, Holmevej 3, 9640 Farsø 
turleder: Margit & Ejnar Carlsen 
arr: Lokalhistorisk Arkiv Farsø 
Tiden hvor man ”farer” forbi søen er for længst forbi. Fortællingen om 
Farsø bys udvikling gennem de seneste 50 år. Vi følger hovedgaden og 
hører om, hvem der boede i husene, hvilke forskellige forretninger der 
var i Farsø. Anekdoter og facts fortalt med lune og glimt i øjet. Det 
er ikke utænkeligt at der sniger sig en anekdote om Kræn Spillemand 
og hans helbredende dråber ind i historien. 

hiStOriSk Vandretur 
– fØlg magtenS fOdSPOr frem til heSSel 141

dato: mandag 22. juli kl. 13-14.15
mødested: Cafeen på Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
ObS: Ikke kørestoleegnet eller egnet for gangbesværede.
Pris: Entre: 60 kr. Børn under 13 år gratis.
En vandretur både over Hessels jorde ned til vandet – men også om 
stenalder, vikingetid og middelalder og hvordan de tider har påvirket 
landet. Hvornår blev Hessel bygget, hvorfor, og hvordan gik det under 
skiftende konger op til vor tid. Hør bl.a. om guldfundet og kilden 
der gav vand til herregården. 

leVendegØrelSe På bOldruP muSeum 142

dato: lørdag 20. juli og søndag 21. juli kl. 10-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager
Pris: Alm. entré til museet. Gratis entré for medlemmer.
Levendegørelse på Boldrup Museum. Så kom og vær med og lev dig 
ind i landbo-livet anno 1900.
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ridetur under fuldmånen 143

dato: mandag 22. juli kl. 20.30-ca. 22
mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
ObS: Aflyses ved under 3 deltagere
tilmelding: Senest dagen før på mail heste@meldinfo.dk eller  

tlf. 96 49 59 00 
Pris: 200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider i fuldmånens skær gennem 
kulturlandskabet ind i skoven. Hvis rytterne er stille og heldige, 
møder vi mange dyr. Møllebakke Plantage er meget varieret med tæt 
bevoksning, større eller mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket 
giver et rigt dyreliv

ØkOlOgiSk SOmmeraften På liVØ 144

dato: tirsdag 23. juli kl. 16.30-21
mødested: Livø Havn
turledere: Bente og Karsten Kjærgaard,  

Livø Avlsgaard, Naturstyrelsen
ObS: Færgen sejler fra Rønbjerg kl. 16 (www.miniline.dk 

eller tlf. 40 30 70 06) og retur fra Livø kl. 21 (ekstra 
tur, som ikke fremgår af sejlplanen).

tilmelding: Senest mandag 22. juli på tlf. 20 14 48 90 / 22 38 01 90
Pris: Færgebillet, rundvisning, aftensmad og kaffe:  

Voksne 200 kr. Børn u/ 12 år 100 kr. Betales på færgen. 
Mød landmandsfamilien på Livø. Vi starter med en tur i marken og 
ser det økologiske landbrug, herunder også marken med de glutenfrie 
afgrøder (GUDP projekt). Efter turen spiser vi sammen på gårdspladsen 
under lindetræerne, hvor maden vil være tilberedt af gårdens og 
øens produkter. Efter middagen bager vi bålpandekager, drikker 
kaffe og får en snak om økologi, fødevarer, ø-landbrug, afsætning 
og meget andet.

bYVandring i thit Og jOhanneS V. jenSenS fØdebY, 
farSØ 145

dato: torsdag 25. juli kl. 15-16.30
mødested: Turistkontoret Farsø, Lille Torv 3
turleder: Inger-Lise Jæger 
arr: Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet 
Pris: 30 kr.
Med udgangspunkt ved Mindestuen for Thit Jensen, fortælles om 
Thits spændende liv og kamp for kvindesagen. Turen går gennem 
Farsø by, hvor der berettes om gamle huse og steder, der havde stor 
betydning for familien Jensen, bl.a. hotellet, barndomshjemmet og 
apoteket. Kirken besøges, her ser vi mindetavlen som Thit brugte 
som alter, og på kirkegården ser vi familien Jensen, Kræn spillemand 
og Johs. Villadsens gravsteder. Derfra til fødestedet for Johannes 
V. Jensen, som nu er museum. Her berettes om Nobelpristagerens 
spændende liv og epokegørende forfatterskab.

de StOre huSflidSdage 146

dato: fredag 26. juli og lørdag 27. juli kl. 10-17
mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,  

Cimbrervej 2, Rebild 
Pris: Voksne 25 kr. Børn gratis.
Arbejdende stande med en lang række håndværks- og husflidsfag. 
Udstillinger og mulighed for at prøve selv. I samarbejde med lokale 
husflidsfolk. Husfliden har udviklet sig gennem århundreder, fra at 
være til pynt og gavn i det gamle landbosamfund – til at udvikle sig 
til meget kreative produkter i nyt design. Der arbejdes bl.a. i træ, 
glas, tekstil, ler, siv, halm og reb. Et tilbud til hele familien.

leVendegØrelSe På bOldruP muSeum 147

dato: lørdag 27. juli og søndag 28. juli kl. 10-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Alm. entré til museet. Gratis entré for medlemmer.
Levendegørelse på Boldrup Museum. Så kom og vær med og lev dig 
ind i landbolivet anno 1900.

indSamling af SnaPSeurter  148

dato: lørdag 27. juli kl. 14-ca. 16.30 
mødested: P-pladsen ved Herregården Hessel,  

Hesselvej, Hvalpsund, 9640 Farsø 
turleder: Torben Leth-Nissen og Bodil Nymark 
arr: Info-Hytten Hvalpsund og Hessels Snapselaug
ObS: Medbring en kurv, saks og evt. nogle avissider. Turen 

er uegnet for dårligt gående. 
Vi tager en vandretur i den smukke og delvist fredede natur på 
Lounshalvøen. Undervejs indsamler vi urterne til den navnkundige 
Hessel-bitter. Andre velegnede snapseurter indsamles naturligvis 
også. Vi afslutter vandreturen i urtehaven på Herregården Hessel.

birgittaS VandrefOrtælling 149

dato: lørdag 27. juli kl. 14
mødested: P-pladsen ved Mariager Klosterbygning
arr: Birgittaforeningen i Mariager
Pris: 25 kr. Børn og medlemmer af Birgittaforeningen gratis.
Denne vandring går ad små stier gennem smuk natur i Munkholm og 
har til formål at give en indføring i Birgitta af Vadstenas livsfortæl-
ling. Denne kvinde – også kaldet Den Hellige Birgitta – levede i 
1300-tallet og blev stifter af en klosterorden, som resulterede i, at 
byen, vi nu kender som Mariager, ændrede sig fra at have været et 
lille, unavngivet færgeleje til klosterbyen Mariager. Birgittas livs-
fortælling understøttes undevejs på poetisk vis af Chr. Christiansens 
stemningsfulde visesang.

SOmmerktiViteter – bOgbinding 150

dato: tirsdag 30. juli, onsdag 31. juli  
og torsdag 1. august , alle dage kl. 11-16

mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet,  
Cimbrervej 2, Rebild 

Pris: Der betales for materialer.
Præsentation af faget, dets metoder og redskaber. Tag en bog med 
til reparation. Børnene kan lave en lille bog, de kan få med hjem.
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PrØV at fange din egen middagSmad 151

dato: lørdag 3. august kl. 10-ca. 12 
mødested: I butikken på Fiskegaarden,  

Illeisørevej 38c, Hvalpsund, 9640 Farsø 
turleder: Lise eller Niels Jensen, Fiskegaarden 
arr: Fiskegaarden Put & Take sø
ObS: Fiskestænger kan lejes. Husk at tage tøj og fodtøj på 

efter vejret. 
Pris: 60 kr./deltager inkl. 2 timers fiskeri i familiesøen. 
Tag med guiden på en sjov og lærerig fisketur ved fiskesøen. Du får 
at se og prøve hvordan du svinger linen ud over vandet, og hvordan 
du lander den flotte fisk. Lær hvordan du renser fisken, så den er 
helt klar til panden. Hvis du spørger, kan du garanteret få tips til 
serveringen. Familiesøen giver dig store chancer for at fange en – hvis 
du er heldig flere – velsmagende ørred. 

åbent huS På VedSted SkOVhuS Og rØrbæk SaVVærk 152

dato: lørdag 3. august kl. 12-16
mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild.
arr: Rebild Savværkslaug, Spillemands-, Jagt- og 

Skovbrugsmuseet samt Naturstyrelsen, Himmerland
Savværkslauget levendegør Rørbæk Savværk, starter saven og 
fremstiller brædder. Der fortælles om savværket og projektet på 
Vedsted Skovhus. Aktiviteter for børn og voksne – børnene får lov 
at fælde et træ. Tag madkurven med, madpakkehuset er åben. Et 
tilbud til hele familien.

leVende landSbY i VeSterbØlle 153

dato: lørdag 3. og søndag 4. august kl. 10-17
mødested: Vesterbølle 
arr: Foreningen Levende Landsbykultur i Vesthimmerland
Pris: Entre: Voksne 70 kr. Børn gratis.
Høst- og fåredage med gammeldags høst, arbejdende værksteder 
med gamle håndværk og håndarbejder, får / uld. Hestevognskørsel 
med bl.a. Albertis karet i landsbyen og til Holmen, måske de mest 
velbevarede, digeopdelte marker i hele Nordeuropa. Hele landsbyen 
er lukket for bilkørsel. Søndag er der kirkegang i Vesthimmerlands 
Domkirke, Vesterbølle Kirke, som er udsmykket med kunst.

bYVandring i det nYe Og gamle hValPSund 154

dato: mandag 5. august kl. 18.30 
mødested: Info-Hytten, Havnepladsen 2c, Hvalpsund, 9640 Farsø
turleder: Søren Skovgaard-Madsen 
arr: Info-Hytten i Hvalpsund
Historien om hvordan Hole og Illerisøre blev til Hvalpsund – den nye 
by. Det Hvalpsund som vi ser i dag, er bygget op omkring jernbanen 
som blev anlagt i 1910. Byens navn er også fra denne periode. 
Anekdoter, personfortællinger og historie er vævet sammen til en 
levende og spændende fremføring. Vi får historien om udviklingen af 
fiskeriet og om beddingen med skibsbygningen. Der har næsten altid 
været færgeforbindelse til Salling på dette smalle sted. De første 
rigtige færger var robåde, og de drabelige historier om kæntring 
bliver levende genfortalt.

Vandretur i tOfte SkOV, lille VildmOSe 155

dato: Søndag 11. august kl. 09-12
mødested: Kragelundsporten ca. 4 km nord for Øster Hurup 

(Dokkedalvej 151, 9560 Hadsund) 
arr: Aage V. Jensen Naturfond og Lille Vildmosecentret
ObS: Solidt fodtøj, kikkert og evt. vand. Ingen hunde. 

Vandreturen er ikke velegnet for klap- og barnevogne.
ObS: Turen starter kl. 09 hvorefter porten til skoven lukkes. 
Vandretur i Tofte Skov med fokus på naturgenopretningen i Tofte Skov 
samt dyrenes påvirkning af skoven. Tofte Skov ligner de skove, der 
var fremherskende i Danmark indtil midten af 1800-tallet. Tidligere 
var det bøndernes svin og kreaturer der græssede i skoven. I dag 
sikrer bestande af krondyr og vildsvin, at naturskoven holdes lysåben, 
og der skabes optimale vilkår for planter og dyr. Samtidig er et af 
Danmarks største naturgenopretningsprojekter i gang i skovene. Vi 
ser på hvad det betyder for landskab og natur. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk 

hØStdag På heSSel 156

dato: Søndag 11. august kl. 10-17
mødested: Museet Herregården Hessel, 

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

Pris: Entre: 80 kr. Børn under 13 år gratis
ObS: Ikke kørestoleegnet. 
Høstdagen på Hessel er vel nok årets største arrangement med 
levendegørelse alle steder, hvor børn kan være med. I løbet af 
dagen er der små eller store skuespil, hvor man bl.a. kan opleve 
høstpiger og karle vise hvordan høsten foregik sidst i 1800-tallet 
inden traktoren blev almindelig, eller overvære et stort bryllup 
der fandt sted på Hessel i 1872. Alt imens der bankes og arbejdes i 
smedjen, vaskekonerne har travlt, hestevogne kører ture med vore 
gæster, der bliver lavet reb hos rebslageren, og vævepigerne arbejder 
på de store skaftevæve. Alle steder syder det med aktivitet, også i de 
mange boder og i cafeen. Veteranklubben Vesthimmerland kører med 
gamle traktorer og høstredskaber og viser høstarbejde, som det kunne 
foregå først i 1900 tallet. Dagen slutter med folkedans for alle 

meditatiOn under åben himmel 157

dato: Onsdag 14. august kl. 18.30-ca. 20
mødested: Gratitude/Meldgaard Heste,  

Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
ObS: Lunt tøj og et tæppe til at sidde på, eller pakke 

omkring sig.
tilmelding: Senest dagen før på mail gratitude@meldinfo.dk eller 

tlf. 96 49 59 00. Aflyses ved under 8 deltagere.
Pris: 40 kr./person
Hvad enten du har mediteret før eller ej, så vil meditation under åben 
himmel byde på en anderledes oplevelse. Når alle er kommet, går vi 
samlet til skoven. Det er vigtigt at du ikke fryser. Skulle vejrguderne 
ikke være med os, er der mulighed for at lave meditationen under 
tag. Ridetur under fuldmånen
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krYdderSnaPSeaften i urtehaVen i lindhOlm 158

dato: torsdag 15. august kl. 19-21
mødested: Urtehaven i Lindholm,  

Fr. Raschsvej 9, 9400 Nørresundby
arr: Naturvejleder Esben Buch i samarbejde med  

Kaj Tingleff fra Snapselauget ”Cimbrerne” i Nibe
ObS: Medbring dine egne favoritopskrifter til inspiration 

for andre og et lille glas til gratis smagsprøver.
Med over 300 forskellige lægeplanter og krydderurter er Urtehaven 
virkelig et besøg værd, når du vil finde inspiration til hjemmekrydring 
af egne snapseblandinger. Hele aftenen vil naturvejlederen og 
Snapselauget ”Cimbrerne” forklare snapserecepter ved Urtehavens 
særligt velegnede snapseplanter og fortælle om hvor du selv kan 
genfinde dem i et af Aalborg Kommune offentlige naturområder. Med 
smartphone kan du også afprøve havens Munkerute, der via QR-koder 
åbner informationer om Middelalderens læge- og klosterplanter.

fåredag På bOldruP 159

dato: Søndag 18. august kl. 10-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Voksne 50 kr. Ingen rabatter da fåredagen er et 

særarrangement. Børn gratis adgang. 
Kom med til den velbesøgte og traditionsrige fåredag, med et væld 
af spændende og sjove aktiviteter for hele familien. Markarbejde med 
heste, arbejdende værksteder, folkedans, salgsboder, konkurrence, 
bueskydning, bolsjefremstilling, arbejde med uld og fåreklipning. Der 
vil være grillet lam og gris kl. 12 – og det berømte Sydhimmerlandske 
Kagebord, som absolut er værd at køre efter. 

naturVandring På eghOlm 160

dato: Onsdag 21. august kl. 13-16
mødested: Ved Egholm-færgen på Aalborg-siden
turledere: Naturvejleder Ole Henrichsen og Ældre Sagen Aalborg
ObS: Gåtur på ca. 7 km ad stier og grusvej.
Denne smukke sommerdag mødes vi ved Egholm-færgen på Aalborg 
siden. Efter den korte sejltur befinder vi os i en helt anden verden, 
præget af ro og vidt udsyn. På den første del af gåturen følger vi 
diget mod vest. Her kan vi overskue det meste af øen og du hører 
om det spændende plante- og dyreliv. Helt ude mod vest drejer 
vi væk fra diget og ind på øen. I øens lille landsby, skal vi se det 
nyrestaurerede gadekær. Nu har vi grusvej under fødderne og turen 
går gennem agerland – tilbage til færgen. En dag med en masse 
motion, frisk luft og spændende fortællinger.

ridetur under fuldmånen 161

dato: Onsdag 21. august kl. 20.30-ca. 22
mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
tilmelding: Senest dagen før på mail heste@meldinfo.dk eller  

tlf. 96 49 59 00. Aflyses ved under 3 deltagere. 
Pris: 200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider i fuldmånens skær gennem 
kulturlandskabet ind i skoven. Hvis rytterne er stille og heldige, 
møder vi mange dyr. Møllebakke plantage er meget varieret med tæt 
bevoksning, større eller mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket 
giver et rigt dyreliv.

naturPleje med afgræSning På låenhuShalVØen 162

dato: torsdag 22. august kl. 18.30-21
mødested: Ved Lundshøjarealet, Låenhusvejen,  

efter nr. 6, 9500 Hobro
turledere: Allan Aksel Jensen,skov-og landskabsingeniør,  

og Claus Holst Østergaard,Team Skov og Natur,  
begge Park og Trafik, Mariagerfjord Kommune

ObS: Kuperet og sine steder vådt terræn. 
Vi ser på naturtyper og på naturpleje med afgræsning. Låenhus-
halvøen har flot og spændende natur med hedeskrænter, overdrev 
og bøgeskrænter. Mod syd vender halvøen mod Mariager Fjords 
strandenge og mod nord mod de ferske enge ved Kielstrup Sø.

SenSOmmer-haVØrred Ved halkær å 
– fiSkeri fOr alle 163

dato: lørdag 24. august kl. 19-21
mødested: P-pladsen ved Halkær Mølle Naturcenter,  

Hedegårdvej 1, 9240 Nibe
turleder: Skovløber Henrik Palsgaard, Naturstyrelsen
ObS: Der anbefales gummistøvler eller skridtstøvler og evt. 

lommelygte eller pandelampe. Fiskegrej kan lånes.
Ved Halkær å er der nu gode chancer for at fange en havørrede. 
Nybegyndere får mulighed for at prøve fiskeri i åen under kyndig 
vejledning og få gode råd og nyttige tips. Der er frit fiskeri på statens 
arealer, men der kræves gyldigt lystfisketegn for personer mellem 
18 -65 år. Se: www.fisketegn.dk

SVamPetur i rOld SkOV 164

dato: Søndag 25. august kl. 10-13
mødested: P-arealet ved Stabelpladsen for enden af Skovvej, 

9510 Arden.
arr: Henning Christensen, Foreningen for Svampekund-

skabens Fremme og Annette L. Hansen, Mariagerfjord 
Kommune

ObS: Praktisk tøj og fodtøj, krus, teske og kurv.
Kom med på svampetur i den sydlige del af Rold Skov og hør mere 
om de svampe, der vokser i området, herunder hvilke svampe, der 
er spiselige. Vi afslutter turen med at lave en svamperet over bål 
og få en smagsprøve.
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På cYkel i life+ PrOjekt, lille VildmOSe 165

dato: Søndag 25. august kl. 11-14
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Aalborg Kommune og Lille Vildmosecentret
ObS: Medbring egen cykel, praktisk påklædning og 

madpakke. 
tilmelding: Lån af cykler: Kontakt Lille Vildmosecentret på  

tlf. 99 31 75 50. 
Cykeltur og naturgenopretning i Lille Vildmose. På Hegnsvej nyder 
vi mosens rige fugleliv og ser resultaterne af LIFE+ projektet med 
bl.a. de store vandstandshævninger. Derefter cykler vi til Høstemark 
tårnet, hvor guiden fortæller om vandstanden på mosen. Efter 
madpakken cykles til Portlandmosen, hvor vi oplever højmosens 
specielle dyre- og planteliv samt hører om mosen dannelse.
Se mere på: www.lillevildmose.dk 

Smag nYSlYnget hOnning – biaVl fOr hele familien  166

dato: Søndag 25. august kl. 13-16
mødested: Halkær Mølle Naturcenter,  

Hedegårdvej 1, Halkær, 9240 Nibe
arr: Naturvejleder Esben Buch (aktiv biavler siden 1987)
ObS: Du kan låne bianorak med bitæt slør, når vi tilser 

bierne. Medbring egen eftermiddagskaffe/the/saft.
Alle interesserede bydes indenfor i biernes forunderlige verden 
i Park & Naturs skolebigård ved Halkær Mølle Naturcenter. Iført 
bianorakker med slør og under kyndig vejledning, besigtiger vi en 
fredelig bifamilie, ser nærmere på bidronningen og de mange flittige 
arbejderbier, der lige nu har travlt med at indsamle sensommerens 
sidste blomsternektar til vinterforråd. Tilbage på Møllen starter vi 
honningslyngen og alle deltagere kan her smage honning i friskslyn-
get, flydende form. Hør også om biernes vigtige bestøvningsarbejde 
for vilde blomster, frugtavl og landbrug og om honning som læge 
og helsemiddel.

natur Og rekreatiOn i hObrO ØSterSkOV  167

dato: Søndag 25. august kl. 13.30-16
mødested: P-pladsen ved VUC-Hobro, Amerikavej 5, 9500 Hobro
arr: Anders Horsten og Inger Taylor, Mariagerfjord kommune
ObS: Husk praktisk tøj og fodtøj.
Igennem en årrække har foreninger og kommune arbejdet på at 
forbedre naturoplevelser og rekreative muligheder i de kommunale 
skove i et Grønt Partnerskabsprojekt støttet af Naturstyrelsen. 
Pilotprojektet i Hobro Østerskov er gennemført og bliver indviet 
på denne naturtur, hvor vi går på de ”nye” stier og ser og hører om 
de mange nye tiltag i skoven. Hør om skovgræsning, faldne træer, 
madpakkehus og andre faciliteter, kulturelle levn, liv i vandløb, fugle 
og meget mere. Turen er på ca. 6 km. Undervejs gør vi holdt for at 
nyde en kaffe/te og en godbid.

hedetur På de himmerlandSke heder 168

dato: Onsdag 28. august kl. 10-12
mødested: De Himmerlandske Heder – P-plads på Borupvej  

midt mellem St. Ajstrup og Borup
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen og Aalborg SeniorSport
ObS: Turen foregår udenfor stier og er på ca. 2 km.  >>

De Himmerlandske Heder udgør et meget stort og meget spændende 
naturområde mellem Nibe og Løgstør. Her findes adskillige gode 
historier. Historien om heden som naturtype. Eller historien om 
urter til kryddersnapse og folkemedicin. Historien om hedens dyr. Og 
historien om det udstødte folk, der levede på heden under kummerlige 
forhold – rakkerne. På denne vandring får du alle historierne fortalt, 
lige der hvor de foregik. 

graVleVS klare kilder Og lindenbOrg å 169

dato: torsdag 29. august kl. 18.30-21
mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro ad vejen 

mod Rebild
turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen  

og Biolog Hans Heidemann Lassen, Naturstyrelsen
ObS: Gummistøvler eller kraftige Vandrestøvler anbefales 

da vi skal helt ned til åen og kilderne.
I Gravlevdalen har Skov og Naturstyrelsen Himmerland i 2009 afsluttet 
et stort naturprojekt, som har øget naturværdierne og ikke mindst 
oplevelsesværdierne i området markant. På turen vil vi se ådalen fra 
den nye sti over Lindenborg å ś nye løb til kilderne og kildebækkene 
i dalsiderne. Vi vil på turen vise frem og fortælle om området og 
projektets betydning for natur- og miljøforhold og vi vil se på hvordan 
naturen udvikler sig efter projektets afslutning.

aftenVandring i frugthaVen 170

dato: torsdag 29. august kl. 19-21
mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
arr: Frugtavler Jens Corneliussen
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.

ØkOlOgiSk hØStmarked På liVØ 171

dato: lørdag 31. august og søndag 1. september kl. 10-16
mødested: Livø Avlsgaard, Livø
turleder: Naturstyrelsen, Livø Avlsgaard, Økologisk Landsforening
ObS: Se færgeafgange på www.miniline.dk eller  

tlf. 40 30 70 06.
Det økologiske landbrug på Livø lukker dørene op for publikum, 
med mulighed for at kigge indenfor i avlsbygningerne og få en 
snak med landmanden om driften. Der er guidet tur rundt på øen, 
hvor landmanden og skovfogeden fortæller om markens afgrøder, 
herunder glutenfrie afgrøder, naturpleje med Angus kvæg, vildtet 
samt skovdriften. Øens gamle savværk er i gang, og på gårdspladsen 
og i avlsbygningerne er der mange aktiviteter for børn og voksne. 
Frokostmenu og kaffe med hjemmebag kan købes foruden mange andre 
af øens produkter, bl.a. nymalet mel og nyslynget honning. 
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mOSenS dag – familiedag  172

dato: Søndag 1. september kl. 10-16
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
Pris: Gratis deltagelse.
En dag med markedsstemning, opvisninger og aktiviteter. Gårds-
pladsen forvandles til en markedsplads med forskellige boder, der 
fremviser og sælger friluftsgrej, kunsthåndværk, bær, frugt, ost, 
bjesk og andre lokale produkter fra mosen. Det er muligt at deltage i 
forskellige aktiviteter og konkurrencer samt opleve flåning af krondyr 
med smagsprøver fra grillen. Se mere på: www.lillevildmose.dk

SVamPetur fOr begYndere – Og lettere ØVede 173

dato: Søndag 1. september kl. 13-ca. 16 
mødested: Uhrehøje Plantage, P-pladsen midt i skoven 

– følg skiltene fra Fredbjerg eller fra Farsøvej 
turleder:  Bo Jacobsen og Ellen Poulsen, DN Vesthimmerland
arr:  Danmarks Naturfredningsforening
ObS: Husk svampekurv og en lille kniv samt kaffe. 
Vi samler svampe og gennemgår de vigtigste grundregler for svam-
peindsamling – samt tilberedning. Alle er velkomne. 

SmåbiOtOPer i landSkabet 174

dato: Søndag 1. september kl. 14-17
mødested: Møldrup Bål- og Aktivitetsplads, på Birkholmvej 1 i 

Møldrup ved Astrup, 9510 Arden
arr: Projektgruppen, Møldrup Borgerforening 
Danmark er verdens mest opdyrkede land, men rundt omkring i 
landskabet findes der dog stadig små ”grønne kiler” med krat og 
træer, til gavn for både fugle, dyr, planter og ikke mindst mennesker. 
Her er vi godt i gang med at genoprette og bevare et sådant område. 
Projektgruppen tager os med på en tur i landskabet og fortæller om 
hvordan projektet opstod og dens fremtid . Vi afslutter med at bage 
pandekager over bål, mens vi hører mere om småbiotopers betydning 
for fremtidens Danmark.

SkOVtur – med muSik, Sang Og krYdderSnaPS 175

dato: Onsdag 4. september kl. 18.30-20.30
mødested: Halkær Mølle Naturcenter,  

Hedegårdsvej 1, Halkær, 9240 Nibe
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen og musikgruppen 

”Pigernes Fornøjelse”
På den smukke gåtur i Halkær Ådal – rundt om møllesøen og op i 
bakkerne, får du fortællingen om Halkær Mølles fortid, snapseurter og 
den spændende natur. Efter en times gåtur når vi op på den højeste 
bakketop, hvor vi folder tæpperne ud på jorden, og indtager aftenens 
medbragte kaffe. Vi prøvesmager naturens liflige smage – tilsat lidt 
Brøndum Klar snaps. Snart gjalder de musikalske toner ud over Halkær 
Ådal, og du inviteres til fællessang. En stemningsfuld aften, hvor 
vi genopfrisker en ældgammel måde at opleve naturen på – skovtur 
med sang og musik.

PrØV at fange din egen middagSmad 176

dato: lørdag 7. september kl. 10-ca. 12 
mødested: I butikken på Fiskegaarden,  

Illeisørevej 38c, Hvalpsund, 9640 Farsø 
turleder:  Lise eller Niels Jensen, Fiskegaarden 
arr:  Fiskegaarden Put & Take sø 
ObS: Fiskestænger kan lejes. Husk at tage tøj og fodtøj på 

efter vejret. 
Pris: 60 kr./deltager inkl. 2 timers fiskeri i familiesøen 
Tag med guiden på en sjov og lærerig fisketur ved fiskesøen. Du får 
at se og prøve hvordan du svinger linen ud over vandet, og hvordan 
du lander den flotte fisk. Lær hvordan du renser fisken, så den er 
helt klar til panden. Hvis du spørger, kan du garanteret få tips til 
serveringen. Familiesøen giver dig store chancer for at fange en – hvis 
du er heldig flere – velsmagende ørred. 

film i SkOVen Og rebild kulturuger 177

dato: lørdag 7. september kl. 18-24
mødested: Badepladsen ved Store Økssø
arr: Kinorevuen, Kulturhusforeningen i Arden og Rold Skov 

Natur- og Kulturcenter
Pris: 75 kr. for filmen – øvrigt program er gratis.
På programmet er ”Hobbitten”, filmen, vi længe har glædet os til at 
kunne vise på det store lærred i den store skov. Inden filmen er der åb-
ning af Rebild Kulturuger med naturtur, musik og underholdning.

bær Og bjeSk i lille VildmOSe  178

dato: Søndag 8. september kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret og Brænderiet Enghaven
ObS: Gummistøvler er en god idé. Husk også en kurv til 

indsamling af bær.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 11-13 indsamling af bær på Portlandmosen. Vær med til at samle 
revling og tranebær på højmosen. Bærrene kan bringes med hjem 
i køkkenet og bruges til bjesk og marmelade. Du kan også bytte 
dine bær til smagsprøver på færdig bjesk. Kl. 13 og 14 kørsel med 
Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk

naturenS dag 
med nY hundetræning i trekantSSkOVen 179

dato: Søndag 8. september kl. 13-15
mødested: P-plads ved Trekantsskoven på Strandvejen – mellem 

Hou og Hals
turledere: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
ObS: Medbring gerne hund og Smartphone.
QR-koder er en smart og nymodens måde at få informationer på – via 
Smartphone. I Trekantskoven, der udgør Aalborg Kommunes store, 
åbne hundeskov, kan du nu prøve denne nye teknik. På denne dag vil 
vi vise dig, hvordan du scanner QR-koden – og vupti – får anvisninger 
på spændende og udfordrende øvelser til din hund. En dag hvor du og 
din hund får gode ideer til jeres gåture og en dejlig dag i den flotte 
skov. Hunde uden Smartphone er naturligvis også velkomne.
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hiStOriSk Vandretur 
– fØlg magtenS fOdSPOr frem til heSSel 180

dato: Søndag 8. september kl. 13-14.15
mødested: Cafeen på Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
ObS: Ikke kørestoleegnet, eller egnet for gangbesværede. 
Pris: Entre: 60 kr. Børn under 13 år gratis.
En vandretur både over Hessels jorde ned til vandet – men også om 
stenalder, vikingetid og middelalder og hvordan de tider har påvirket 
landet. Hvornår blev Hessel bygget, hvorfor, og hvordan gik det under 
skiftende konger op til vor tid. Hør bl.a. om guldfundet og kilden 
der gav vand til herregården. 

fjOrdenS dag 181

dato: Søndag 8. september kl. 11-16
mødested: Havne i Mariagerfjord Kommune
arr: Foreninger i Mariagerfjord Kommune.
Deltag i Fjordens Dag ved Mariager Fjord. Foreninger laver aktiviteter 
for besøgende og tilbyder ture, forplejning og underholdning. De 
nærmere detaljer vil blive annonceret på www.fjordens-dag.dk

naturenS dag 182

dato: Søndag 8. september kl. 14-16
mødested: Palmestranden ved færgelejet i Hvalpsund
arr: Hvalpsund og Sundsørefærgen og naturvejleder  

Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune 
Pris: I forbindelse med arrangementet er det gratis for 

gående at sejle med færgen. Billetter udleveres. 
Stå til søs på Hvalpsund – Sundsørefærgen, se sæler og smag på 
Limfjordsrejerne. Det rullende naturcenter er kørt til Hvalpsund, 
hvor naturvejleder Karin Winther, Danmarks naturfredningsforening 
og besætningen på færgen vil fortælle om sejlads på Limfjorden, 
sælerne og naturen i området. Efterfølgende kan deltagerne smage 
selvfangede Limfjordsrejer fanget på palmestranden i Hvalpsund. 

maritim feStiVal: under OVerfladen 183

dato: mandag 9. september kl. 13-15
mødested: Ved festteltet på havnen, Kanalvejen, 9670 Løgstør
arr: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk praktisk tøj, der gerne må blive lidt vådt og 

beskidt.
Når de store og smukke træskibe fra hele Norden stævner ind i Løgstør 
havn for at gøre klar til starten på årets ”Limfjorden Rundt”, står 
Limfjordsmuseets biologer klar med sjove og lærerige fortællinger 
om livet i vandet. Der vil være mulighed for selv at komme med ud 
og opleve den forunderlige verden helt tæt på. Alle er velkomne, og 
arrangementet er helt gratis.

cYkeltur fra aalbOrg til VeSter aSlund Plantage 184

dato: Onsdag 11. september kl. 9.30-15
mødested: Foreningshuset, Ny Kærvej 2 A, 9000 Aalborg 
turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen og 

Aalborg SeniorSport
ObS: Medbring madpakke og drikkevarer.
Vi mødes ved Foreningshuset og Esben Buch er guide på den smukke 
cykeltur til Vester Aslund Plantage. Turen foregår i moderat tempo 
og er på i alt ca. 45 km. Undervejs fortælles om fjordlandskabet, 
naturen og nogle spændende kulturperler. Ved Aslundhytten indtager 
vi den medbragte mad og her møder vi Ole Henrichsen, der vil vise 
rundt og fortælle om skovens natur, historie og muligheder for at 
lave sin egen kryddersnaps.

nYe Stier Ved kaStbjerg å 185 

dato: torsdag 12. september kl. 18-20 
mødested: Kransmarksvej 8, 9550 Mariager
arr: Per Edgar Jørgensen, DN-Mariagerfjord  

og Lise Frederiksen, Mariagerfjord Kommune
ObS: Medbring fornuftigt fodtøj – helst gummestøvler.
Vi går en tur på de nye stier i det smukke landskab ved Kastbjerg 
Å. Turlederne vil fortælle om naturgenopretningsprojekt i området 
herunder om de forbedrede rekreative muligheder. Endvidere vil 
Kastbjerg Ådals status som internationalt naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område) blive belyst, herunder kommunens opgave 
med at sikre og genoprette værdierne i områdets helt enestående 
natur. 

fredag den 13. På bOldruP 186

dato: fredag 13. september
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager
Fredag den 13. Gys og gru med et glimt i øjet. Se nærmere om 
tidspunkt og program på hjemmesiden www.nordmus.dk 

fredag den 13. – ”SOrte fugle” Ved VilSted SØ 187

dato: fredag 13. september kl. 20-22
mødested: Shelter-pladsen ved fugletårnet på Sjørupvej
turledere: Naturfotograf Flemming Fragtrup, naturvejleder Lars 

Wachmann, Naturstyrelsen og naturvejleder Karin 
Winther, Vesthimmerlands Kommune

Oplev ”gyserstemning” à la Alfred Hitchcock og hygge ved bålet ved 
Vilsted Sø, når fugleflokke samler sig i Sort Sol formationer, inden 
de slår lejr i rørsivene for natten. 

kartOffelOPtagning i VeSterbØlle 188

dato: lørdag 14. september kl. 10-12 og 13-15
mødested: Tolshøj 13, Vesterbølle, 9631 Gedsted
arr: Foreningen Levende Landsbykultur i Vesthimmerland
Pris: Entre: Voksne 60 kr. Børn gratis.
Kartoffeloptagning på gammeldags maner. K artofler kan købes, og 
du eller børnene kan selv få lov til at samle dem op. Der kan købes 
kaffe /te og vafler samt øl og vand.
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SVamPekOntrOl i hammer bakker 189

dato: lørdag 14. september kl. 13-16
mødested: P-pladsen ved Søhusevej,  

Gennem Bakkerne 44, 9310 Vodskov
arr: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom)  

og Henning Christensen fra Foreningen til  
Svampekundskabens Fremme

ObS: Der er ikke guidede ture, men udelukkende kontrol af 
de svampe, du har samlet på egen hånd.

På Aalborg Kommunes arealer i Hammer Bakker er der netop nu gode 
chancer for at finde både sunde og velsmagende spisesvampe. Vi 
afholder derfor offentlig svampekontrol, hvor du kan få dine egne 
selvsankede svampe kontrolleret og eventuelle giftige kasseret. 
Desuden kan du opleve en mindre udstilling af dagens svampefund 
fra Hammer Bakker, se svampegrej og litteratur samt få udleveret 
områdefolder med oversigtskort til svampeture på egen hånd. 

inSPiratiOnSdag med rebild uldlaug 190

dato: lørdag 14. september kl. 10-17
mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet og Rebild 

Uldlaug
Pris: Voksne 25 kr. Børn gratis.
Arbejdende værksteder, udstillinger og prøv selv. Der arbejdes 
med ulden –lige fra den første bearbejdning – spindning – til det 
flotteste garn, og de mange spændende og kreative produkter det 
fører til. Der vil være et gennemgående tema for dagen, men ellers 
meget varierende stande og tilbud. Lauget håber at mange kan blive 
inspireret til at gå i gang med at arbejde med uld og garn.

æbletS dag 191

dato: lørdag 14. og søndag 15. september kl. 10-16
mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
arr: Frugtavler Jens Corneliussen
ObS: I bålhytten er der borde og bænke, hvor medbragt mad 

og drikke kan nydes. En aktivitet for hele familien
Rundvisning lørdag kl. 11 og kl. 14 og søndag kl. 13. Varighed ca. 
2 timer. Under rundvisning vil der blive fortalt om frugttræerne, 
frugten på træerne, skade- og nyttedyr, plukketidspunkt, grundstam-
mer, beskæringsprincipper, gødningsstrategi. Få svar spørgsmål 
om frugtdyrkning også i den private have. I dagens løb er der 
smagsprøver og mulighed for tur med traktor-plukketog. Selvpluk 
i æbler og pærer.

eghOlm SlOt, VandmØller Og SkØrPinghOlme 192

dato: Søndag 15. september kl. 9.30-13.30
mødested: Parkeringspladsen ved kirken i Gammel Skørping.
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: 25 kr. Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Fra kirken går vi til Skørpingholme, hvor vi skal besøge det gamle 
voldsted ”Egholm Slot” i Lindenborg Ådal, der har nær tilknytning 
til dronning Margrete I. Vi skal også høre om vandmøller i ådalen, og 
bagefter går vi en tur i skoven på holmen, hvor der er et lille savværk 
fra en svunden tid. Til sidst besøger vi den smukke kirke i Gammel 
Skørping med den helsebringende Helligkorskilde.

hØStfeSt På haVnØ mØlle 193

dato: Søndag 15. september kl. 10-16
mødested: Havnø Mølle
arr: Arrangeret i samarbejde med Havnø Mølles Venner 
Høsten er i hus, og det fejres med at der males mel for sidste 
gang i 2013. Samtidig kan du prøve forskellige aktiviteter, der 
har med udnyttelsen af de gode danske æbler at gøre: æblemost, 
æblebagværk, æbler i mad.

naturVandring i lindalene 194

dato:  Søndag 15. september kl. 10-12
mødested: P-pladsen ved Markedsgade i Hadsund
turleder: Anders Horsten, Mariagerfjord Kommune 
ObS: Lindalene er meget kuperede, så turen egner sig ikke 

for gangbesværede. Medbring evt. kaffe.
Mariagerfjord Kommune ejer den fredede skov Linddalene i Hadsund. 
Skoven drives med stor fokus på naturen og de rekreative værdier i 
området. På denne tur følger vi den markerede rute og fortælle om 
skovens historie, natur og drift.

SVamPedag i lille VildmOSe 195

dato: Søndag 15. september kl. 10-16
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret og  

Foreningen til Svampekundskabens Fremme
ObS: Medbring kniv og kurv til indsamling af svampe samt 

kaffe, der nydes i skoven.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 
Kl. 10-12 Udstilling af svampe på Vildmosegaard.
Kl. 12-13 Mulighed for at købe frokost i Café Soldug.
Kl. 13-16 Svampetur til Bælum Sønderskov.
Følg med svampeekspert Henning Christensen rundt i skoven. Ar-
rangementet afsluttes med kaffe og en gennemgang af de indsamlede 
svampe ved Skovpavillonen i Bælum Sønderskov. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

krYdderSnaPS På dall hede 196

dato: Onsdag 18. september kl. 13-15
mødested: P-plads ved Poulstrup Sø,  

Poulstrupvej 57, 9230 Svenstrup
turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen  

og Ældre Sagen Aalborg
ObS: Medbring dine egne favoritopskrifter til inspiration 

for andre og et lille glas til gratis smagsprøver.
Netop nu er det højsæson for indsamling af bær, urter og rødder 
til krydring af brændevin. Vi besøger lokaliteter med rønnebær, 
porse, tormentil, enebær og meget andet. Efter turen vil der være 
smagsprøver på færdigkrydret snaps, og der uddeles opskrifter. En 
eftermiddag, hvor den uøvede og måske kommende ’kryddersnapse-
nørd’ kan starte sin nye interesse, der i fremtiden vil byde på mange 
smags- og naturoplevelser.
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ridetur under fuldmånen 197

dato: torsdag 19. september kl. 20.30-ca. 22
mødested: Meldgaard Heste, Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø
arr: Jeanette Meldgaard
ObS: Aflyses ved under 3 deltagere.
tilmelding: Senest dagen før på mail heste@meldinfo.dk eller  

tlf. 96 49 59 00. 
Pris: 200 kr./person.
De islandske heste sadles op, vi rider i fuldmånens skær gennem 
kulturlandskabet ind i skoven. Hvis rytterne er stille og heldige, 
møder vi mange dyr. Møllebakke Plantage er meget varieret med tæt 
bevoksning, større eller mindre lysninger og flere vandhuller – hvilket 
giver et rigt dyreliv.

SVamPetur i rOld SkOV 198

dato: lørdag 21. september kl. 10-14
mødested: P-pladsen ved spejderhytten på Stendalsvej,  

9520 Skørping. Indkørsel fra Rebild
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen  

og Henning Christensen, Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme.

ObS: Turen er børnevenlig. Medbring kurv og kniv.
Sammen med Foreningen til Svampekundskabens Fremme tager vi på 
tur i Rold Skov, og leder efter årstidens svampe. Vi ser og hører om 
de kendetegn og grundregler der gør det muligt at skelne mellem 
spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med en 
gennemgang af de indsamlede svampe.

StOre mOStdag 199

dato: lørdag 21. og søndag 22. september kl. 10-16
mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
arr: Frugtavler Jens Corneliussen
ObS: Der er borde og bænke, hvor medbragt mad og drikke 

kan nydes. Kartoffelsalat og pølser kan købes, grillen 
er tændt. En aktivitet for hele familien.

Denne dag kan du og din familie presse æblemost. Aktiviteten 
er opsamling i plantagen, vask og presning af æblerne. Mosten 
tappes på dunke, som kan tåle frysning. Afregningspris: 12 kr./liter. 
Emballage kan købes eller medbringes. Mulighed for selvpluk. 
Æblemost-smagsprøver. Traktor-plukketoget kører, og der bliver 
fortalt om træer og om æblesorterne, vi kommer forbi.

SYltning Og haVenS urter 200

dato: lørdag 21. september og søndag 22. september  
kl. 12-16 

mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Pris: Alm. entré til museet. Gratis entré for medlemmer.

naturdetektiV i lille VildmOSe – familiedag 201

dato: Søndag 22. september kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og solidt fodtøj (gummistøvler) er 

en god idé.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Hvilke planter og dyr gemmer en mose på? Og hvad har hulahopringe 
og vandballoner med detektivarbejde at gøre? Er du blevet nysgerrig? 
Pak lup, gummistøvler, en nysgerrig næse og sørg for at hele familien 
er med, når vi går i dybden på højmosen. Kl. 13 og 14 kørsel med 
Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

efterår På landet – huSflid, dYr Og markarbejde 202

dato: Søndag 22. september kl. 11-16
mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

ObS: Ikke kørestoleegnet.
Pris: Entre: 70 kr. Børn under 13 år gratis.
Vi har lagt den tidligere fåredag sammen med husflids- og pløjedagen. 
Her vil flere forskellige dyr være repræsenteret, store som små. Få 
viden og inspiration af fåreavlere, eller af andre kapaciteter som for-
tæller om aktuelle ting. Ulden bliver forarbejdet, og der vil desuden 
være salg af grill stegt lam. Man kan se arbejdende hunde og gamle 
traktorer. Karlelauget er i marken og hjælper med roeoptagning, og 
der bliver taget kartofler op med de gamle maskiner. Besøgsgæsterne 
kan fylde en pose med markens guld og tage med hjem. Overalt på 
Hessel vises forskellige former for levendegørelse. 

brunSt Og brØl i lille VildmOSe 203

dato: tirsdag 24. september kl. 18-22
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og kikkert er en god idé.
tilmelding: Der tilmeldes max. 35 personer pr. arrangement. 

Booking og betaling af billetter sker via aktivitetska-
lenderen på: www.lillevildmose.dk 

Pris: 249 kr. inkl. guide, spisning, 1 gl. rødvin samt entré 
til centret. 

I egne biler køres til Toftetårnet ved Øster Hurup. Fra tårnet er der 
udsigt over Enebærsletten – en af hjortenes foretrukne brunstpladser. 
Forhåbentlig ser vi dyrene og hører hjortens dybe brøl. Kl. 20 serveres 
der vildtragout og rødvin i Café Soldug. Efter spisning vises film i 
biografen, og aftenen afsluttes med oplæg om krondyrenes fremtid 
i Lille Vildmose. Se mere på: www.lillevildmose.dk 
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brunSt Og brØl i lille VildmOSe 204

dato: torsdag 26. september kl. 18-22
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og kikkert er en god idé.
tilmelding: Der tilmeldes max. 35 personer pr. arrangement. 

Booking og betaling af billetter sker via aktivitets-
kalenderen på: www.lillevildmose.dk 

Pris: 249 kr. inkl. guide, spisning, 1 gl. rødvin samt entré 
til centret. 

Samme program som tirsdag 24. september.
Se mere på: www.lillevildmose.dk 

tag med På cYkel til StØVringS gemte naturPerle 205

dato: lørdag 28. september kl. 14-17
mødested: P-pladsen ved rådhuset i Støvring med cykel
ObS: Ikke egnet for dårligt gående 
turledere: Biolog John Mønsted og naturvejleder  

Søren Risborg Rebild Kommune
Vi cykler fra Rådhuset til Klepholm i Lindenborg ådal, hvor vi sætter 
cyklerne og går en tur i området. Klepholm er Rebild Kommunes 
naturperle i ådalen og her vil vi især kikke på svampene og det 
efteråret byder på. Der fortælles om planerne for friluftslivet i 
området. 

efterår i hammer bakker – 3. jubilæumSekSkurSiOn 206

dato: Søndag 29. september kl. 10-14
mødested: P-pladsen, Attruphøj, Attrupvej 15, Vodskov
turledere: Annegrete Eriksen & Aage Pedersen
ObS: Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Det er blevet svampetid, og turen har svampene som hovedemne. 
Der vil blive fortalt om almindelige og sjældne, giftige og spiselige 
svampe som vi støder på. Dansk Botanisk Forening vil gerne invitere 
på tur i det dejlige naturområde, som har været foreningens siden 
1913. Der vil også blive fortalt om landskabet og arealets historie 
og fremtid.

krOndYrene i lille VildmOSe – familiedag 207

dato: Søndag 29. september kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 11-13: Børneaktiviteter med fokus på krondyr. På gårdspladsen 
flår vi et krondyr og laver smagsprøver fra grillen. Der fremvises 
også kranier, gevirer og skind fra krondyr. Kl. 13 og 14 kørsel med 
Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk

naturenS SPiSekammer efterår
– SVamPetur i jenle Plantage 208

dato: Søndag 29. september kl. 13-16
mødested: Naturbasen i Jenle plantage ved Års 

– drej ned af markvej overfor Kelddalvej 68
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og  

naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune
ObS: Medbring gerne kurv og kniv.
I Jenle Plantage er der gode muligheder for at finde mange forskellige 
svampe. Vi går på svampejagt, og ser på særlige kendetegn for de 
spiselige svampe, og hører om mange af de andre svampe der findes 
i plantagen. På turen får vi viden om de vigtigste grundregler for 
indsamling af svampe samt tilbereder en suppe af de indsamlede 
svampe.

ParadiSæbler Og krYdderSnaPS 
– SOhngårdShOlmSParken 209

dato: mandag 30. september kl. 13-15
mødested: P-pladsen på Borgmester Jørgensens Vej 3,  

9000 Aalborg
turleder: Naturvejleder Esben Buch 
ObS: Medbring dine egne favoritopskrifter til inspiration 

for andre og lille glas til gratis smagsprøver.
Vi besøger samlingen af paradisæbler på Sohngårdsholm, hvor det 
netop nu er højsæson for indsamling af paradisæbler til kryddersnaps 
og æblegele’. Undervejs kan du også opleve og høre historien bag 
sjældne seværdige træer som hjertetræ, tulipantræ, vandgran og 
tempeltræ. Desuden fortælles der spændende kulturhistorie om 
Sohngårdsholmsparken og deltagerne kan høre flere af de mange 
myter og historier, der knytter sig til paradisæbler og æbleslægten. Vi 
starter og slutter turen med gratis smagsprøver på kryddersnaps.

SeniOrSVamPetur i hammer bakker 210

dato: Onsdag 2. oktober kl. 10-13
mødested: P-plads ved Søhusevej,  

Gennem Bakkerne 44, 9310 Vodskov
turleder: Naturvejleder Esben Buch (svampediplom)  

i samarbejde Aalborg SeniorSport og Ældre Sagen Nibe
ObS: Turen er ikke egnet for dårligt gående da den delvis 

foregår i kuperet terræn. Husk gode travesko, 
svampekurv og kniv.

Svampeinteresserede seniorer indbydes til en spændende formiddag 
med fokus på svampekendskab. På Aalborg Kommunes arealer i Ham-
mer Bakker er der netop nu gode chancer for at finde flere forskellige 
både sunde og velsmagende spisesvampe. Undervejs gennemgår vi 
de vigtigste regler for svampeplukning ligesom alle giftige svampe 
bliver sorteret fra ude i skoven. Efter turen gennemgår vi alle kurve 
og deres indhold af svampe, repeterer reglerne og ser nærmere på 
god svampelitteratur. Der uddeles foldere med oversigtskort til alle 
deltagere.
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Pileflet På SkillingbrO naturSkOle 211

dato: lørdag 5. oktober kl. 9-16 (eller 20)
mødested: Skillingbro Naturskole,  

Røde Møllevej 17, Gravlev, 9520 Skørping
turleder: Naturvejleder Marianne Hald
tilmelding: Senest 25. september.
Pris: Betaling for deltagelse.
Har du lyst til at flette kurve og andre ting af pil er du velkommen på 
naturskolen. Du kan både flette din første kurv eller arbejde videre 
med helt forskellige teknikker, hvis du er mere øvet. Timerne flyver 
afsted, imens roen og glæden ved at arbejde med den smidige pil 
breder sig imellem os. Det er dejlige dage.
For yderligere information kontakt Marianne på mha@nts-centeret.dk 
eller tlf. 24 88 96 19.

SVamPekOntrOl På ØStkYSten 212

dato: lørdag 5. oktober kl. 13-16
mødested: P-pladsen ved Trekantskoven, Strandvejen 57, 9370 Hals
arr: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) og 

Henning Christensen fra Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme

ObS: Der er ikke guidede ture men udelukkende kontrol af 
de svampe, du har samlet på egen hånd.

I Aalborg Kommunes Trekantskoven, i Koldkær Skov og i Naturstyrel-
sens nærliggende Præstens Plantage, kan der lige nu samles mange 
forskellige vilde svampe. For spørgelystne nybegyndere arrangerer vi 
derfor i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme 
en offentlig svampekontrol, hvor du kan få din kurv med selvsankede 
svampe gennemgået og kontrolleret for giftige svampe ned til mindste 
detalje. Der udleveres desuden områdefoldere med oversigtskort til 
svampeture på egen hånd. 

efterår i naturVærkStedet – familiedag 213

dato: Søndag 6. oktober kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Naturværkstedet omdannes til kreativt værksted. Få tips til iagt-
tagelsestegning af de udstoppede dyr, eller sy en læderpung magen 
til Lille Vildmas. Måske har du også samlet nogle flotte bær eller 
smukke efterårsblade, som kan bruges kreativt? Kl. 13 og 14 kørsel 
med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk

naturen Ved halkær SØ 214

dato: Søndag 6. oktober kl. 13-14.30
mødested: Halkær Mølle Naturcenter, Hedegårdsvej 1, 9240 Nibe
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
ObS: Turen foregår delvis ad trampestier.  >>

En vandretur til det historiske voldsted og fortællingen om fordums 
tid. Med udsigt over Halkær Sø går vi videre ad diget. Her er der 
mulighed for, at se nærmere på søens flotte fugle og se hvordan en 
af Danmarks yngste søer udvikler sig. Undervejs fortælles om de vilde 
planter, der gennem tiderne har været anvendt til mange forskellige 
formål. Måske ser vi odderen svømme i Halkær Å eller resterne af 
et af dens måltider. 

På SPOret af ”SnekenS dall” 
– arkæOlOgiSk Vandretur Ved SkadShOlm 215

dato: Søndag 6. oktober kl. 14-16 
mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvej, Rold Skov
turledere: Arkælog Lars Chr. Nørbach, Nordjyllands Historiske 

Museum og naturgeograf Peter A. Larsen
ObS: Ikke for gangbesværede. 
I Engbogen fra 1683 er nævnt stednavnet ”Snekens Dall” nær 
Skadsholm. Nye arkæologiske fund har i 2012 givet forhåbninger 
om, at her lå et skibsværft fra vikingetid/middelalder. På sådanne 
”snekkepladser” blev herredets snekker (krigsskibe) trukket på 
land og repareret. På turen dykker vi ned i vikingetidens land- og 
vandskab i Rold Skov. Tag med og hør, om flere brikker er faldet på 
plads i 2013.
 
Ordkraft På bOldruP 216

dato: torsdag 10. oktober kl. 19-21 
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Forfatterne fra Boldrup Museumsforenings årsskrift ”Folk Fortæller” 
giver smagsprøver og uddybning af deres beretninger. En hyggelig 
aften med masser af snak om livet i Himmerland i de gode gamle 
dage. Måske har du selv en god historie i ærmet.
Kaffe og kage 30 kr. 

efterår På limfjOrdSmuSeet: SkalleSafari 217

dato: lørdag 12. onsdag 16. og søndag 20. oktober 
alle dage kl. 11 og 14

mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
turleder: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk praktisk og varmt tøj.
Løgstør strand er muligvis en af verdens mest unikke strande med 
kæmpe-dynger af naturligt forekommende muslingeskaller. Den fem 
kilometer lange strand er næsten en ren skallestrand. Der gemmer sig 
et væld af historier bag de smukke skaller! Det er et lille paradis for 
dem, der nyder at gå langs stranden. Få en guidet tur rundt i de mange 
forskellige skaller. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.

efterårSaktiViteter På cirkuSmuSeet 218

dato: lørdag 12. oktober-20. oktober 
mødested: Cirkusmuseet i Rold 
Se nærmere om programmet på hjemmesiden www.nordmus.dk 
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VindenS dage På haVnØ mØlle 219

dato: lørdag 12. oktober-søndag 20. oktober kl. 10-17
mødested: Møllehistorisk Samling, Havnø Mølle
arr: Arrangeret i samarbejde med Museumsforeningen for 

Hadsund og Omegn samt Havnø Mølles Venner
Et efterårsarrangement især for børn. Vi eksperimenterer med, hvad 
vind er og hvad vind kan bruges til.

æblePreSning i VeSterbØlle 220

dato: lørdag 12. oktober kl. 13-15
mødested: Tolshøj 13, Vesterbølle, 9631 Gedsted
arr: Foreningen Levende Landsbykultur i Vesthimmerland
ObS: Husk emballage.
Kom og pres dine egne æbler til gylden og velsmagende saft. Ca. 3 
kg æbler giver ca. 1 l dejlig æblesaft. Øl, vand, kaffe og æbleskiver 
kan købes.

lindenbOrg, Schimmelmann Og filkeS mOSe 221

dato: Søndag 13. oktober kl. 9.30-13.30
mødested: Parkeringspladsen ved Mosskovpavillonen ved Store 

Økssø
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: 25 kr. Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Turen starter i Statsskoven, men snart kommer vi ind på Lindenborgs 
del af Rold Skov kaldet Storearden Skov. Vi skal høre om både ”Skat-
mesteren”, der købte Lindenborg i 1764, og om sønnen, statsminister 
Ernst Heinrich von Schimmelmann. Begge havde de stor betydning 
for Danmark. På turen kommer vi forbi Filkes Mose, der har sin helt 
egen historie.

alS haVbakker Og ØStkYSten 222

dato: Søndag 13. oktober kl. 10
mødested: Start neden for Als Kirke og følger Nordsøstien mod 

Helberskov. Fra Helberskov går den langs landevejen 
tilbage til Als.

ObS: Længde er ca. 7-8 km. Turen er ikke for gangbesværede 
eller barne/klapvogne. Medbring kaffe og noget at 
sidde på. 

I stenalderen lå området som bakkeøer, omgivet af hav med Ravnbjerg 
som det højeste punkt (28 m. o. h.). Her er fundet rester af to 2000 
år gamle huse. Als Kirke (fra 1200-tallet), ligger i ca. 20 meters højde 
(på Als Havbakker). Den er i århundreder blevet brugt som sømærke. I 
begyndelsen af 1900-tallet boede og malede flere af skagensmalerne 
her, da lyset siges at være det samme som i Skagen. Langs kysten har 
der i middelalderen været en omfattende saltsydning. Helberskov er 
en mindre forteklyngeby, som ligger nedenfor morænebakken Bjerget, 
24 m.o.h., hvorfra der er en storslået udsigt både til Kattegat og til 
Mariager Fjord. Fra bakkerne nyder vi vores medbragte kaffe.

naturSkOledag i lille VildmOSe – familiedag 223

dato: Søndag 13. oktober kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Varm påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Hvad laver man i undervisningen på en naturskole? Får man lov at 
røre ved levende dyr? Får man lov at blive beskidt? Tag mor, far el. 
bedsteforældre med som klassekammerater til en spændende og aktiv 
”skoledag”. Prøv f.eks. at bygge din egen højmose. Kl. 13 og 14 kørsel 
med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en tur med mosens gamle 
lokomotiv og tørvevogne. Se mere på: www.lillevildmose.dk 

efterårSferie På limfjOrdSmuSeet: StOre legedag 224

dato: Søndag 13. og torsdag 17. oktober 
begge dage kl. 11 og 14

mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
turleder: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk praktisk og varmt tøj.
Om efteråret kan det være lidt køligt, men det er stadig skønt at være 
ude i naturen. Derfor holder vi Store Legedag på Limfjordsmuseet, 
hvor vi kan få varmen med mange forskellige lege ude i det fri, hvor 
du ikke har brug for hverken mobiltelefon, computer eller X-boks. Det 
bliver et par hyggelige dage, hvor vi genopliver lege fra, da far og mor 
var børn. Kom og leg med. Alle er velkomne, og det er gratis!

efterår i rOld SkOV 225

dato: Søndag 13. oktober kl. 11-15
mødested: Stabelpladsen i nordenden af Skovvej i Arden samt 

Operapladsen i Rebild
arr: Fællesrådet i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter 

m.fl.
En aktivitetsdag for hele familien. På Stabelpladsen kan du deltage 
i rollespillet År 1200 i Rold Skov, bage pandekager og prøve andre 
aktiviteter. Ved middagstid holder ryttere og kuske med vogne fra 
Hestens Dag frokost på pladsen. Du har mulighed for at køre med i 
hestevogn til Rebild – eller du kan stå af ved St. Økssø og gå tilbage 
til Stabelpladsen.

heStenS dag i rOld SkOV  226

dato: Søndag 13. oktober kl. 11-15
mødested: Operapladsen i Rebild
arr: Himmerlands Køre- og Rideforening, Arden Sports 

Rideklub, Isafolds Naturudvalg, gruppen Ridesporhim-
merland.dk og Rold Skov Natur- og Kulturcenter.

tilmelding: På tlf. 41 10 88 12 for ryttere og vogne 1 uge før. 
Pris: 20 kr. pr. deltager, som bruges til hestefaciliteter i 

skoven.
Ridetur på egen hest kl. 11-13. Grupper efter kondition. Lær skoven 
og god rideskik at kende. Vi spiser medbragt frokost undervejs.
Hestevognstur kl. 11-13 rundt i skoven. Du kan køre med til Store 
Økssø eller til Stabelpladsen ved Arden og køre med tilbage til 
Rebild. 
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efterår På limfjOrdSmuSeet: beSØg Ved rØnbjerg 227

dato: mandag 14. og fredag 18. oktober 
begge dage kl. 12

mødested: Dayz Feriecenter, Livøvej 80, 9681 Ranum
turleder: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk praktisk og varmt tøj.
Akvarier, net og fisk er med, når Limfjordsmuseets biologer besøger 
Rønbjerg Feriecenter! Vi åbner op for Limfjordens forunderlige verden 
med alt fra spændende og sjove fortællinger til særegne og lækre 
smagsprøve på, hvad Limfjorden rummer af råvarer, som alle nemt kan 
tage med hjem i deres eget køkken. Alle er velkomne og arrangementet 
er ganske gratis.

efterår På limfjOrdSmuSeet: rYgedag 228

dato: tirsdag 15. og lørdag 19. oktober 
begge dage kl. 11 og 14

mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
turleder: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk praktisk, varmt tøj, der gerne må lugte lidt af røg.
Nu skal der ryges, og alle skal være med! Det er nemt, hurtigt og 
lækkert, og det er noget, alle kan lære at gøre! Vi tænder op i bålet 
og i røgovnene ved Limfjordsmuseet, hvor vi går i gang med at ryge 
alt fra østers og muslinger til krabber, tang og hvad vi ellers kan 
finde. Har du mod på at prøve noget nyt, skal du være mere end 
velkommen! Det er gratis. Lad os lave noget røg sammen!

Vandretur til tOfte mOSe Og kØrSel med tØrVetOget 229

dato: tirsdag 15. oktober kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en 

god idé.
Pris: Vandreturen er inkluderet i centrets entrépris. Kørsel 

med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 20 kr. 
ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 11-13: Vandretur til Tofte Mose. Vi vandrer fra Toftesø langs 
kanten af Tofte Mose og slutter ude på højmosen. Guiden fortæller 
om højmosens dannelse og dens unikke dyre- og planteliv. 
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en 
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

SnitteVærkSted i SkOVen 230

dato: tirsdag 15. oktober kl. 13-15
mødested: Shelterpladsen i Jenle plantage ved Års
arr: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og  

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands kommune
Træsløjd for både børn og voksne. Vi snitter legetøj og spisegrej af 
materialer fra skoven.

SjOV mOtiOn i SkOVen – en rigtig familietur 231

dato: Onsdag 16. oktober kl. 10-14
mødested: P-pladsen ved Rebild mellem Rebild og Skørping
turledere: Skov- og naturtekniker Kim Øbro og Naturvejleder 

Lars Wachmann, Naturstyrelsen.
ObS: Børnevenlig tur. Der kan lånes GPS på stedet. Husk 

mad og drikke.
Hvad skal vi lige lave i efterårsferien? Skoven byder på utallige 
muligheder for motion gennem leg og bevægelse. Vi indretter 
bålpladsen med eksempler på lege og med simple rekvisitter, der 
styrker både koncentration, kondition og samarbejde, inspireret 
af hæftet ’Sjov i Skov’ udgivet af Naturstyrelsen og Naturcenter 
Herstedhøje i forbindelse med kampagnen Get Moving. For jer der 
har lyst til en længere gåtur, bliver der skattejagt med GPS. Efter 
overståede ”strabadser” tænder vi bål og hygger os med kaffe og 
kakao fra bålet og bager pandekager.

find Og flå krOndYret – familiedag 232

dato: Onsdag 16. oktober kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk og varm påklædning er en god idé.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Kl. 11-13 får Lille Vildmosecentret besøg af en blodhund, der er 
specialtrænet til at finde påkørt og anskudt vildt. Hør og se hvordan 
hunden arbejder, og vær med til at finde et krondyr i parken. Krondyret 
flås og der laves smagsprøver fra grillen.
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en 
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

hiStOriSk Vandretur 
– fØlg magtenS fOdSPOr frem til heSSel 233

dato: Onsdag 16. oktober kl. 13-14.15
mødested: Cafeen på Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen
ObS: Ikke kørestoleegnet, eller egnet for gangbesværede.
Pris: Entre: 60 kr. Børn under 13 år gratis.
En vandretur både over Hessels jorde ned til vandet – men også om 
stenalder, vikingetid og middelalder og hvordan de tider har påvirket 
landet. Hvornår blev Hessel bygget, hvorfor, og hvordan gik det under 
skiftende konger op til vor tid. Hør bl.a. om guldfundet og kilden 
der gav vand til herregården. 

SkOlerneS efterårSferie 2013SkOlerneS efterårSferie 2013

www.lillevildmose.dk 
www.lillevildmose.dk 


<< Klik for at se oversigtskort|64|

OPleV flagermuS i thingbæk kalkminer  234

dato: Onsdag 16. oktober kl. 14-16
ødested: Thingbæk Kalkminer
arr: Rebildcentret
Pris: Voksne 50 kr. Børn gratis mellem kl. 14 og 16.
Tag med guiden rundt i minegangene, hvor hundreder af flagermus 
overvintrer. De fleste sover, men vi ser nok nogle flyve. Nogle sidder 
helt nede i børnehøjde. Undervejs hører vi fakta og skrøner om disse 
spændende pattedyr, og med en bat-detector prøver vi at høre deres 
skrig. Se program på:
www.rebildcentret.dk / Facebook: Thingbæk Kalkminer

efterårStur i lille VildmOSe 
Og kØrSel med tØrVetOget 235

dato: torsdag 17. oktober kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkert er en 

god idé.
Pris: Den guidede turen er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Kl. 11-13: Følg med guiden i egne biler rundt i Lille Vildmose. I 
Portlandmosen fortælles om højmosens specielle planter, hvoraf 
flere kan bruges til bjesk. På Hegnsvej kigger vi på fugle, og ser 
måske kongeørnen svæve over sine jagtmarker. 
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en 
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

træbingO 236

dato: torsdag 17. oktober kl. 13-15
mødested: Shelterpladsen i Jenle plantage ved Års
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og 

naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands kommune
ObS: Medbring mobiltelefon.
Prøv de elektroniske naturoplevelser i skoven. Via mobil og GPS guides 
du rundt i skoven, hvor der konkurreres på natur og viden.

efteråretS mOStdag 237

dato: lørdag 19. oktober kl. 10-16
mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
arr: Frugtavler Jens Corneliussen
ObS: Der er borde og bænke, hvor medbragt mad og drikke 

kan nydes. 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. 
Æblemost-smagsprøver. Traktor-plukketoget kører, og der bliver 
fortalt om træer og æblesorterne, vi kommer forbi.

åbent huS På VedSted SkOVhuS Og rØrbæk SaVVærk 238

dato: lørdag 19. oktober kl. 12-16
mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild.
arr: Rebild Savværkslaug, Spillemands-, Jagt- og 

Skovbrugsmuseet og Naturstyrelsen, Himmerland
Savværkslauget levendegør Rørbæk Savværk, starter saven og 
fremstiller brædder. Der fortælles om savværket og projektet på 
Vedsted Skovhus. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan få lov 
at fælde et træ. Tag madkurven med, der er åbent i madpakkehuset.
Et tilbud til hele familien.

grØntSager Og græSkarmænd – familiedag 239

dato: Søndag 20. oktober kl. 11-13
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
arr: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk og varm påklædning er en god idé.
Pris: Arrangementet er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret. 

Kl. 11-13: Vær med til at lave irsk stuvning over bål med masser af 
kartofler og årstidens grøntsager. Der vil også være mulighed for 
at udskære et venligt eller uhyggeligt græskarhoved til Halloween. 
Aktiviteterne er udendørs på shelterpladsen.
Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en 
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

uuuhYggelig bYVandring 240

dato: torsdag 31. oktober kl. 19-20
mødested: Hobro Museum
Kom og hør om alle de gamle sagn, overtro og uhyggelige hændelser 
i Hobros fortid. 

Vinter i hammer bakker – 4. jubilæumSekSkurSiOn 241

dato: Søndag 3. november kl. 10-14
mødested: P-pladsen, Attruphøj, Attrupvej 15, Vodskov
turledere: Bent Odgaard & Aage Pedersen
ObS: Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Det er måske ikke helt vinter endnu, men det er blevet mossernes 
storhedstid. De er der hele året, men syner mere, når blomster og 
svampe er næsten væk. Mosserne er ikke bare en grøn baggrund, 
men er en spændende plantegruppe, som gemmer på mange hem-
meligheder. Dansk Botanisk Forening vil gerne invitere på tur i det 
dejlige naturområde, som har været foreningens siden 1913. Der vil 
også blive fortalt om landskabet og arealets historie og fremtid.
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farSØ mOSe eller faareSØ mOSe? 
– det er SPØrgSmålet 242

dato: Søndag 10. november kl. 9.30-13.30
mødested: Parkeringspladsen for enden af Skovvej i Arden
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: 25 kr. Medbring mad og drikke til eget forbrug.
Vi går ad ”Kærlighedsstien” til Farsø Mose, der ligger gemt mellem 
høje bakker. Den er ikke særlig kendt, men der er meget smukt, og 
den gemmer på en sjov historie. Herfra kommer vi til en stendysse, 
der også kan fortælle en god historie. Videre går turen til den 
højtliggende Hesselholt Skov og til Hvass Sø – opkaldte efter den 
navnkundige statsskovrider Jens Hvass.

Skiruten i rOld SkOV gØreS klar 243

dato: Søndag 10. november kl. 10-14
mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild og 

Skørping lige øst for Rebild
turleder: Rold Skov Skilaug og Naturstyrelsen
Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede til en præsentation 
af skiruten. Vi gennemgår ruten og gør den klar til snesæsonen med 
let oprydning, opsætning af skilte og markeringspinde. Efter et par 
timer samles vi på Røverknolden (skovlegeplads og bålplads) for at 
spise vores medbragte madpakker. Her vil skilauget være vært ved 
bålpandekager og lidt varmt at drikke.
Se skiruten på www.roldskovskilaug.dk

flagermuS Og hjerteVenlig mOtiOn fOr hele familien 244

dato: Søndag 10. november kl. 13-15
mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,  

Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
turleder: Naturvejleder Esben Buch og Hjerteforeningen i Aalborg
Mølleparkens kuperede terræn er som skabt til hjertemotionister. 
Vi følger dels hjertestien og dels lysløjpen til parkens storslåede 
udsigtspunkter og til Urbans kælder i Skovdalen. Her kan deltagerne 
opleve vandflagermus i vinterdvale og høre den spændende kultur-
historie, der knytter sig til kælderens fortid. Undervejs afprøver 
vi også et par nemme øvelser ved den udendørs træningspavillon, 
der findes i Mølleparken. Turen afsluttes med en orientering om 
Hjerteforeningens livsvigtige informationsarbejde.

flagermuS i urbanS kælder 245

dato: tirsdag 12. november kl. 18.30-19.30
mødested: P-plads ved Aalborgtårnet,  

Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
ObS: Medbring gerne lommelygte.
Kulden bider i kinderne og mørket er faldet på – lige den rette 
stemning til aftenens tema. På den korte gåtur ned til Urbans Kæl-
der, fortælles om uglernes spændende og skjulte liv i Mølleparken. 
Urbans kælder gemmer på et stykke spændende kulturhistorie og 
så naturligvis de sovende flagermus. Naturvejlederne har indret-
tet et overvintringssted i kælderen, hvor flagermusene kan sidde 
uforstyrrede og vente på varmere tider. Vi går ind i mørket og ser 
på stedets beboere.

flagermuS under jOrden – urbanS kælder 246

dato: Søndag 17. november kl. 13-14.30
mødested: P-pladsen ved Aalborgtårnet,  

Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg
turleder: Naturvejleder Ole Henrichsen
ObS: Medbring gerne lommelygte.
På den korte gåtur ned til Urbans Kælder, fortælles om uglernes 
spændende og skjulte liv i Mølleparken. Området rummer flere mu-
ligheder for at motionere på en udfordrende måde, det hører du også 
om. Urbans kælder gemmer på et stykke spændende kulturhistorie 
og så naturligvis de sovende flagermus. Naturvejlederne har indret-
tet et overvintringssted i kælderen, hvor flagermusene kan sidde 
uforstyrrede og vente på varmere tider. Vi går ind i mørket og ser 
på stedets beboere.

indSamling til juledekOratiOner – i kOldkær SkOV 247

dato: tirsdag 19. november kl. 13-15
mødested: P-plads ved Koldkær Skov, Strandvejen 66, 9370 Hals
turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen  

og Aalborg SeniorSport
ObS: Medbring indsamlingskurv eller pose.
Koldkær Skov er en lidt upåagtet perle mellem Hals og Hou. Smukke 
ranke fyrretræer og vejrbidte egetræer udgør denne smukke, kystnære 
skov. Vi går ad stier fra P-pladsen til Kattegatkysten. Undervejs 
gennem skoven indsamler vi mos, lav, kogler og andet, der kan pryde 
en juledekoration. På stranden finder vi ”alt godt fra havet” – tang 
og muslingeskaller – der også kan pynte i en juledekoration. En dag 
hvor vi forbereder julen og samtidig får en masse frisk luft.

certificeret SkOVbrug, Primimad Og råVildt 
– aktiViteter fOr hele familien 248

dato: lørdag 23. november kl. 13-16
mødested: Infohuset i Østerådalen, Over Kæret 9, 9000 Aalborg
arr: Skov- og landskabsingeniør Jens Vinge,  

naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen  
samt skytte Klaus Godiksen 

ObS: Børneaktivitet med sanse- og følesti i skoven ved 
Infohuset – primimad med bagning af brød og råvildt 
over bål.

I 2012 blev alle skove i Aalborg Kommune certificeret efter FSC 
og PEFC standarter. Hele eftermiddagen kan du få svar på dine 
spørgsmål om disse nye standarter og høre spændende nyt om 
fremtidens skovbrug i Aalborg Kommune. Certificeringen betyder 
bl.a. at bidskader fra råvildt skal begrænses, når kommunen planter 
nye træer til skov. Få også den nyeste viden om råvildtets biologi, 
kombineret med smagsprøver på råvildt fra seneste reguleringsjagt, 
tilberedt over bål. Desuden udleveres der skriftligt materiale om 
certificeringen til alle interesserede.
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gammel jul På heSSel 249

dato: lørdag 23. og søndag 24. november kl. 11-16
mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

Pris: Entre: 70 kr. Børn under 13 år gratis.
ObS: Ikke kørestoleegnet.
Vi fortæller historien om jul på en gammel gård omkring år 1900. 
Man kan høre og læse om skik og brug i gamle dage, men der vil også 
være nisser, juletræer, oplæsning, julemusik og en masse aktiviteter 
for børn. Skiftende udstillinger om livet på en stor gård. Der bages 
i køkkenet og brygges i bryggerset, og ud over smagsprøver vil 
der strømme de herligste juledufte i gennem hele stuehuset. Der 
er aktiviteter i stuehus, stalde, lade, smedje og forvalterhus med 
forskellige former for husflid Kom og oplev stemningen af jul og 
atmosfæren i de gamle bygninger. 

naturenS julePYnt 250

dato: Søndag 24. november kl. 13-15 
mødested: P-pladsen bag rådhuset,  

Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund.
arr: Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune.
ObS: Passende tøj til vejr og årstid samt en plastikpose og 

beskærersaks.
Juletiden er nær og hjemmet skal pyntes. Gør det miljøvenligt og 
brug naturens materialer. Kom på naturtur, hvor vi samler materialer 
fra naturen til julepynt – eller måske en gave? Men hvad kan bruges? 
Hvor kan materialerne findes? Og hvad må indsamles fra offentlige 
og private skove? Vi går en tur i Linddalene ved Hadsund og taler 
om de planter og materialer, vi ser og hvad de kan bruges til. Kom 
med ud og nyd naturen, selvom det er ved at være vinter. 

indSamling til juledekOratiOner i kOldkær SkOV 251

dato: Onsdag 27. november kl. 13-15
mødested: P-plads ved Koldkær Skov, Strandvejen 66, 9370 Hals
turledere: Naturvejlederne Esben Buch, Ole Henrichsen og Ældre 

Sagen Aalborg
ObS: Husk poser eller kurv til indsamling.
Koldkær Skov er en lidt upåagtet perle mellem Hals og Hou. Smukke 
ranke fyrretræer og vejrbidte egetræer udgør denne smukke, kystnære 
skov. Vi går ad stier fra P-pladsen til Kattegatkysten. Undervejs 
gennem skoven indsamler vi mos, lav, kogler og andet, der kan pryde 
en juledekoration. På stranden finder vi ”alt godt fra havet” – tang 
og muslingeskaller – der også kan pynte i en juledekoration. En dag 
hvor vi forbereder julen og samtidig får en masse frisk luft.

kilder Og VandlØb i lindenbOrg ådal 252

dato: lørdag 30. november kl. 13.30-16
mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer
turledere: Biolog Hans Heidemann Lassen, Naturstyrelsen 

Aalborg og journalist Uffe Westerberg, Rold Skov 
Natur- og Kulturcenter

ObS: Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk solidt 
og vandtæt fodtøj.  >>

Som traditionen byder, når julemåneden står for døren, skal vi på 
travetur langs Lindenborg Å og Gravlevdalens kilder. Undervejs ser 
vi efter, om havørrederne er i gang med deres gydning. Vi skal også 
se på naturgenopretning, der gavner fiskene. Vandstær og andre 
vinterfugle holder os med selskab. Turen slutter med gratis æbleskiver 
og noget varmt at drikke på Skillingbro Naturskole, der ligger midt 
i den smukke ådal.

adVentSdag – en juleSkOVtur fOr hele familien 253

dato: Søndag 1. december kl. 10-12
mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
turledere: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, og Skovløber 

Claus Guldbæk, Naturstyrelsen, i samarbejde med 
blomsterdekoratør Pia Rasmussen

ObS: Medbring håndsakse og poser. Børnevenligt.
Julen nærmer sig – det er 1. søndag i advent. Der skal gøres klar med 
adventskrans, juledekorationer og meget andet. Samlet går vi en turi 
skoven og samler kogler, mos, gran og andet som skoven gemmer på 
til juledekorationen. Efter turen serverer vi en kop varm kaffe, kakao 
eller gløgg, medens vi får gode råd og tips af blomsterbinder Pia 
Rasmussen, til hvordan man kan lave en anderledes og spændende 
juledekoration.

julehYgge På bOldruP  254

dato: Søndag 1. december kl. 13-16
mødested: Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager 
Julehygge på Boldrup. Kom og vær med ! Vi vækker nissen og serverer 
risengrød for ham. Der er mulighed for at lave adventskranse og 
julepynt eller dryppe lys. Museet serverer forskellige lækkerier.

jul i SkOVen – 1. SØndag i adVent 255

dato: Søndag 1. december kl. 14-16
mødested: Shelterpladsen i Jenle plantage ved Års
turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og  

naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands kommune
Så skal der indsamles til juledekorationer og naturbasens juletræ 
skal pyntes med godter til skovens dyr. Efterfølgende serveres gratis 
kakao og æbleskiver tilberedt over bål.

juleVandring På eghOlm fOr hele familien 256

dato: Søndag 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.
Alle interesserede bydes velkommen til den traditionsrige jule-
vandring på Egholm, der som altid, afholdes den første søndag i 
advent. Deltagerne guides til Statsbroen ved Nørredyb. På turen 
og undervejs er der store chancer for at opleve mange forskellige 
trækfugle som sjældne Lysbugede knortegæs, svaner, dykænder og 
ved milde vejrforhold, store flokke af hjejler. Når mørket sænker sig, 
tændes juletræet ved Restaurant Kronborg, der byder indenfor med 
salg af julegløgg, kaffe, the og lune æbleskiver.

nOVember 2013 december 2013
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juletur til ”timandShuSet” Og ØrnebjergVillaen 257

dato: Søndag 8. december kl. 9.30-ca.15
mødested: Parkeringspladsen ved Rebildhus i Rebild
turleder: Rold Skovs Venner / Helge V. Qvistorff
Pris: Traveturen er gratis, men julefrokosten med tilbehør 

er for egen regning.
Turen er ikke så lang som normalt, for julefrokosten venter på 
”Røverstuen”, men vi skal besøge ruinen af ”Timandshuset” og høre 
den herlige og groteske historie om ”Timanden” og hans far. Derefter 
går vi til en anden ruin, nemlig ruinen af Ørnebjergvillaen, der har 
været besøgt af mangen en berømthed.

med fuld damP til jul i den gamle kØbmandSgård 258

dato: Søndag 8. december kl. 10-16
mødested: Mariager Museum 
Købmandsgården er pyntet til jul, og du kan gøre en god handel 
i butikken eller ved boderne på gårdspladsen. Transporten er der 
sørget for – toget kører med fuld damp (Mariager-Handest Veteran-
bane) og rundt i byen har du mulighed for at køre med hestevogn. 
Arrangeret i samarbejde med Mariager-Handest Veteranbane og 
Mariager Lokalarkiv. 

SOlhVerVStur til rOld SkOVS kilder Og SOltegn 259

dato: lørdag 21. december kl. 13.30-16
mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej  

mellem Rebild og Buderupholmvejen 
turledere: Heks Dannie Druehyld, fotograf Kjeld Thomsen  

og journalist Uffe Westerberg
ObS: Solidt fodtøj nødvendigt. Turen går til dels i ujævnt 

og kuperet terræn og er på ca. 4,5 km. 
Vi er på årets korteste dag. Stå af juleræset og følg med på Rold 
Skov Natur- og Kulturcenters traditionelle solhvervstur med magiske 
fortællinger, spændende anekdoter om skoven i gamle dage og masser 
af stemning i vinter-tusmørket. Vi skal smage på kildevand, mærke 
skovens energi og høre om sagn, tro og overtro. Vi afslutter turen 
med noget varmt at drikke og varme æbleskiver.

hellig tre kOngerS Vandring 260

dato: fredag 27. december kl. 14
mødested: Naturlegepladsen ved Munkholm anlægget i Mariager
arr: Birgittaforeningen i Mariager
Pris: 25 kr. Børn og medlemmer af Birgittaforeningen gratis.
Med Jørgen Kruse som guide vandrer vi ad små skovstier i de tre vise 
mænds fodspor. Samtidig får vi mulighed for at høre hele historien 
om De Tre Vise Mænd og hvad der skete af forunderlige ting undervejs 
på deres vandring. Så find traveskoene frem og tag hele familien med 
til en hyggelig vandrefortælling. Turen er kun på ca. 2 km., men hvor 
den går hen? – det ved kun Jørgen Kruse og De Tre Vise Mænd.

SkOVhuggertiPS til din mOtOrSaV 261

dato: mandag 20. januar 2014 kl. 19-22
mødested: Klænghuset ved Mosskovgård,  

Møldrupvej 26, 9520 Skørping
turledere: Skovløberne Claus Guldbæk  

og Preben Palsgaard, Naturstyrelsen
ObS: Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.  

Max deltagerantal: 12.
tilmelding: Senest onsdag 15. januar på mail cjgul.nst@gmail.com 

eller tlf. 20 66 82 23, hverdage mellem kl. 8-15.
Skovløberne tager dig og din motorsav med ind på værkstedet til 
en instruktion i sikkerhed, filning og vedligeholdelse af din egen 
motorsav. En professionel instruktion i hvordan du bedst forbereder 
dig og din motorsav til årets høst af brænde til ovnen.

SkOVhuggertiPS til din mOtOrSaV 262

dato: mandag 27. januar 2014 kl. 19-22
mødested: Klænghuset ved Mosskovgård,  

Møldrupvej 26, 9520 Skørping
turledere: Skovløberne Claus Guldbæk  

og Preben Palsgaard, Naturstyrelsen
ObS: Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.  

Max deltagerantal: 12.
tilmelding: Senest onsdag 22. januar på mail cjgul.nst@gmail.com 

eller tlf. 20 66 82 23, hverdage mellem kl. 8-15.
Skovløberne tager dig og din motorsav med ind på værkstedet til 
en instruktion i sikkerhed, filning og vedligeholdelse af din egen 
motorsav. En professionel instruktion i hvordan du bedst forbereder 
dig og din motorsav til årets høst af brænde til ovnen.

fYr Og flamme i rOld SkOV 263

dato: Søndag 9. februar 2014 kl. 13-15
mødested: Skovløberstedet Teglgårds Hedehus, Buderupholmvej 55  

– indkørsel fra Buderupholmvej
turleder: Skovløberne Claus Guldbæk  

og Preben Palsgaard, Naturstyrelsen
Spar penge - fyr med brænde. Her fortælles om de forskellige træarters 
egnethed som brænde. En gennemgang af udstyr til oparbejdning af 
brænde og arbejdsmetoder i forbindelse med brændeproduktion, samt 
hvilke faldgruber man skal passe på, når man køber sit brænde. Der 
demonstreres brændeproduktion med save/flækkemaskine og vi viser 
hvorledes man fælder sit eget brænde i skoven med motorsav.

december 2013 januar-februar 2014
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fOdring af VildSVin 
Og kØrSel med tØrVetOget i lille VildmOSe

dato:  hver søndag i uge 27-33 kl. 11-15
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
turleder: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj er en god idé.
Pris: Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 11.00-12.30 Vær med til at fodre vildsvin, mus og krybdyr.
Først fodres centrets vildsvin. Efterfølgende er der fodring af mus 
og krybdyr i naturværkstedet. Guiden fortæller om dyrene og læser 
evt. en historie om trolden Lille Vildma fra Vildmosen.
Kl. 13.00 og 14.00 kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. 
Kør en tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

SOmmerPrOgram På limfjOrdSmuSeet

limfjOrdSmuSeet
Kanalvejen 40
9670 Løgstør
Tlf. 98 67 18 05
www.limfjordsmuseet.dk

under OVerfladen

dato:  hver dag i ugerne 27 til og med 31
mødested: Se hjemmesiden www.limfjordsmuseet.dk
turleder: Limfjordsmuseets naturformidlere
ObS: Husk praktisk tøj, der gerne må blive lidt vådt og 

beskidt.
Hele sommeren igennem vil det igen være muligt at tage med 
Limfjordsmuseets biologer ud i Limfjorden, hvor vi finder, fanger, 
undersøger, tilbereder og kommer helt tæt på den fantastiske 
verden under Limfjordens vande. Vi kommer rundt til alle mulige 
steder i Limfjordslandet, så hvis du vil have en oplevelse udover 
det sædvanlige, kan du gå ind på Limfjordsmuseets hjemmeside og 
finde programmet.

limfjOrdSmuSeetS muSlingekOgeSkOler

dato: hver torsdag i juli kl. 14
mødested: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
turleder: Naturvejleder Thomas Johansen
ObS: Husk godt humør.
tilmelding: Bestil plads på et hold på tlf. 98 67 18 05
Pris: 200 kr./person
Løgstør er blåmuslingernes by, og hvad er bedre at akkompagnere med 
en smagsprøve på verdens bedste blåmuslinger. Her er muligheden 
for at blive ledt trygt igennem muslingernes fantastiske verden, 
og du får ikke mindst kyndig vejledning i at udforme din egen 
personlige ret. 

SOmmerPrOgram På lille VildmOSecentret

lille VildmOSecentret
Birkesøvej 16
9280 Storvorde
Tlf. 99 31 75 50
www.lillevildmose.dk

leg med trOlden lille Vildma 
Og kØr med tØrVetOg i lille VildmOSe

dato:  hver tirsdag i uge 27-33 kl. 11-15
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
turleder: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 11-12.30: naturaktiviteter med trolden Lille Vildma, som laver 
børnevenlige aktiviteter i naturværkstedet og i parken ved Vild-
mosegaard. Lær om mosens dyr og planter, prøv centrets store 
naturlegeplads og se vildsvinene blive fodret.
Kl. 13 og kl. 14: Kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør 
en tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk

kØrSel med tØrVetOget Og guidet rundtur 
i lille VildmOSe

dato:  hver onsdag i uge 27-33 kl. 13-16
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
turleder: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning, solidt fodtøj og kikkerter en god 

idé.
Pris: Den guidede tur er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 13 og 14: Kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en 
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Kl. 14-16: Guidet tur i egne biler i Lille Vildmose. I Portlandmosen 
fortæller guiden om højmosen og dens specielle dyre- og planteliv. 
På Hegnsvej oplever vi mosens rige fugleliv, og ser resultaterne af de 
store naturgenopretningsprojekter. Se mere på: www.lillevildmose.dk

På jagt i SØen Og kØrSel med tØrVetOget i lille VildmOSe

dato:  hver torsdag i uge 27-33 kl. 11-15
mødested: Lille Vildmosecentret, Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
turleder: Lille Vildmosecentret
ObS: Praktisk påklædning og solidt fodtøj.
Pris: Børneaktiviteterne er inkluderet i centrets entrépris. 

Kørsel med tørvetoget på Lille Vildmosebanen koster 
20 kr. ved samtidig køb af entrébillet til centret.

Kl. 11-12.30: Tag med på jagt efter vandinsekter, fisk og frøer. Med 
net og bakker undersøger vi livet i søen ved Vildmosegaard. Dyrene 
studeres med lup og kommes i små akvarier. Der fortælles også 
historier om trolden Lille Vildma fra Vildmosen.
Kl. 13 og 14: Kørsel med Tørvetoget på Lille Vildmosebanen. Kør en 
tur med mosens gamle lokomotiv og tørvevogne. 
Se mere på: www.lillevildmose.dk
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SOmmerPrOgram På heSSel

muSeet herregården heSSel
Hesselvej 40
Hvalpsund
9640 Farsø
Tlf. 98 63 81 25
info@herregaarden-hessel.dk

limfjOrdSfOrtællinger

dato:  hver torsdag kl. 14 i ugerne 27-33
mødested: Cafeen på Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01

turleder: Daglig leder Bodil Jakobsen eller anden ansat på 
museet 

ObS: Ikke kørestoleegnet.
entre: 60 kr (børn under 13 år gratis) – købes i cafeen.
Det oprindelige Hessel blev bygget før 1391, men brændte i 1702, 
hvor de fleste af de nuværende bygninger stammer fra. Hessel er ikke 
et moderne museum – mere en tidslomme fra sidst i 1800 tallet til 
først i 1900 tallet – man dykker ned i. Rundvisningen foregår i de 
gamle bygninger, hvor der især bliver fortalt om den sidste slægt 
der beboede Hessel – familien Elle. I det gamle køkken kan man 
smage en gammeldags fedtemad. Nyd også den fantastiske udsigt 
over Limfjorden og gå evt. af de afmærkede ruter. Se i øvrigt vores 
hjemmeside. 

leVendegØrelSe – iSær fOr bØrn

dato:  Onsdage i juli og første onsdag i august kl. 11-15
mødested: Museet Herregården Hessel,  

Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø
 Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01
ObS: Ikke kørestoleegnet.
entre: 60 kr (børn under 13 år gratis) – købes i cafeen.
Vi vækker herregården til live med forskellige gamle håndværk og 
praktiske sysler som alle kan være med til. Blandt andet smedning, 
trædrejning, vævning, filtning, spinding, rebslagning, vask, lyse-
støbning, madlavning over bål og meget andet. Obs. Vi skifter med 
aktiviteterne. Se i øvrigt vores hjemmeside. 

SOmmerferien 2013 – tilbageVendende arrangementer
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brug mObilen i naturen

I mange naturområder kan du få mere at vide om stederne med 
din mobiltelefon. Enten ved at scanne en 2D-kode, som viser til en 
hjemmeside, eller ved at bruge en app. 
I Himmerland kan du bruge mobilen disse steder: 

lille VildmOSe

Følg Vildmosen via Facebook  
eller Twitter

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

mountainbikeruterne

trailcentret ved Skørping 

rold Skov natur- og kulturcenter 
Mobilhjemmeside med alle aktiviteter,  
historier, billeder, kort og turforslag.

rebildPorten
Det nye info-center for Rebild bakker og Rold Skov åbner til maj. 
Så kan du hente en app specielt om bakker og skov.
Følg med på www.rebildporten.dk 

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 

aalbOrg kOmmune

Hent kommunens app, det grønne guld,  
der har masser af inspiration til at få mere  
ud af naturen.

cYkel- Og Vandreruter På mObilen

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

naturguiden himmerland

naturguidens hjemmeside findes selvfølgelig  
også i en mobilvenlig udgave. 

www.rebildporten.dk
www.naturekspeditionen.dk/mobil-natur.aspx 
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naturVejledere Samt natur- Og kulturfOrmidlere muSeer Og naturcentre

naturstyrelsen aalborg
Naturvejleder Lars Wachmann
Naturgeograf Peter A. Larsen
www.naturstyrelsen.dk/lokalt/
Aalborg
lille Vildmosecentret
Naturvejleder Jakob Konnerup
www.lillevildmose.dk
mariagerfjord naturskole
Naturvejleder Karsten Rybjerg 
Larsen
karla@mariagerfjord.dk
naturcenter himmerland
Naturkonsulent Ellen Marie Larsen
www.naturland.dk
naturekspeditionen
Naturvejleder Karin Winther
www.naturekspeditionen.dk
rebild naturskoler
Naturvejleder Søren Risborg
www.rebildnaturskoler.dk
nordjyllands historiske museum
Naturvejleder Gert Rubæk
Naturvejleder Tommy Jensen
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
aalborg kommune
Naturvejleder Esben Buch
esb-teknik@aalborg.dk
Naturvejleder Ole Sørensen
ols-teknik@aalborg.dk
Naturvejleder Ole Henrichsen
olh-teknik@aalborg.dk

limfjordsmuseet i løgstør
Naturvejleder Thomas Juel 
Johansen
www.limfjordsmuseet.dk 
bjerg og Søbye, thingbæk
www.bjergogsoeby.dk
fjordens naturskole, mariager
Naturvejleder Reiner Merke
www.fjordens-naturskole.dk
forfatter helge Qvistorff
www.qvistorff.dk
fotograf kjeld thomsen
Teglgaards Mølle
www.kjeldthomsen.dk
journalist og forfatter henrik
bugge mortensen, Skørping
hbm@bugge-olsen.dk
journalist uffe westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
projektleder@roldskov.info 
jørgen Pedersen, rold Storkro
post@jp-rold.dk
naturguide niels fabæk, 
Skørping
nielsfabaek@gmail.com
naturvejleder karsten hansen
kh@rebildps.dk
rold Skov adventure
www.roldskovadventure.dk
Spillemands-, jagt- og Skov-
brugsmuseet
Niels Jørn Østergaard, Arnt 
Johansen m.fl.
mail@spillemandsmuseet.dk

naturguidning til heSt

meldgaard heste, grønnerup
www.meldinfo.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
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
halkær mølle naturcenter
www.aalborgkommune.dk
/halkaermoelle
herregården hessel
www.herregaarden-hessel.dk
katbakken, Ø. hornum
www.katbakken.dk
lille Vildmosecentret
www.lillevildmose.dk

limfjordsmuseet i løgstør
www.limfjordsmuseet.dk
museerne i rold Skov
· blokhusmuseet
· buderup Ødekirke
· Spillemands-, jagt- og 

Skovbrugsmuseet
· thingbæk kalkminer
www.roldskovmuseerne.dk
lars kjærs hus 
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

ud i naturen
Naturstyrelsens hjemmeside med kalender over naturture, 
faciliteter i naturområder m.m.
www.udinaturen.dk
rold Skov natur- og kulturcenter
Information om Rold Skov, turforslag, aktivitetskalender,  
overnatning m.m.
www.roldskov.info
mariager fjord natur- og kulturcenter
Alt om natur- og kulturoplevelser ved fjorden. 
www.mariagerfjordguiden.dk
naturguiden himmerland
Information om himmerlandske naturområder, naturture, foldere, 
overnatning mm.
www.naturguidenhimmerland.dk
naturstyrelsen himmerland
Information om aktivitetsmuligheder, lejrpladser m.m. i Rold Skov  
og andre skove.
www.naturstyrelsen.dk/lokalt/himmerland
aalborg kommune
Samtlige naturture i kommunen, ture på egen hånd, spor med ord m.m.
www.aalborgkommune.dk/spormedord
naturturist
Forslag til ture i Himmerland.
www.naturturist.dk
ridespor i himmerland
Ruter, turforslag og foldere.
www.ridesporihimmerland.dk

turiStbureauer mm.

Visit mariagerfjord
mariager, Øster hurup, hobro 
www.visitmariagerfjord.dk
aalborg turistbureau
·infocenter hals
·infocenter lille Vildmose
·infocenter nibe
www.visitaalborg.com

rebild turistbureau, Skørping 
(fra ca. 15. maj i Rebild Porten)
www.visitrebild.dk
VisitVesthimmerland
farsø, løgstør, aalestrup, aars
www.visitvesthimmerland.dk
Visitnordjylland
www.visitnordjylland.dk

få mere at Vide

www.naturstyrelsen.dk/lokalt/Aalborg
www.naturstyrelsen.dk/lokalt/Aalborg
www.lillevildmose.dk
mailto:karla@mariagerfjord.dk
www.naturland.dk
www.naturekspeditionen.dk
www.rebildnaturskoler.dk
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
mailto:esb-teknik@aalborg.dk
mailto:ols-teknik@aalborg.dk
mailto:olh-teknik@aalborg.dk 
www.limfjordsmuseet.dk 
www.bjergogsoeby.dk
www.fjordens-naturskole.dk
www.qvistorff.dk
www.kjeldthomsen.dk
hbm@bugge-olsen.dk
mailto:projektleder@roldskov.info 
mailto:post@jp-rold.dk
mailto:nielsfabaek@gmail.com
mailto:kh@rebildps.dk
www.roldskovadventure.dk
mailto:mail@spillemandsmuseet.dk
www.meldinfo.dk
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
www.aalborgkommune.dk /halkaermoelle
www.aalborgkommune.dk /halkaermoelle
www.herregaarden-hessel.dk
www.katbakken.dk
www.lillevildmose.dk
www.limfjordsmuseet.dk
www.roldskovmuseerne.dk
www.rold.dk
www.museumscenteraars.dk
www.remisen-dokkedal.dk
www.saltcenter.com
www.gasmuseet.dk
www.udinaturen.dk
www.roldskov.info
www.mariagerfjordguiden.dk
www.naturguidenhimmerland.dk
www.naturstyrelsen.dk/lokalt/himmerland
www.aalborgkommune.dk/spormedord
www.naturturist.dk
www.ridesporihimmerland.dk
www.visitmariagerfjord.dk
www.visitaalborg.com
www.visitrebild.dk
www.visitvesthimmerland.dk
www.visitnordjylland.dk
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færdSelSregler i naturen 

Når du færdes i naturen, skal du vise hensyn – både til naturen, 
til andre besøgende og til lodsejerne.

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.

Se alle adgangSregler På www.udinaturen.dk 

rold Skov natur- og kulturcenter

naturstyrelsen himmerland

mariagerfjord kommune

rebild kommune

Vesthimmerlands kommune

aalborg kommune

www.glindvad.dk
www.UDINATUREN.dk

