Vandreture 2018 – Gaia Vandreklub
Lidt om: Transport - hjælp hinanden
Ved en del af turene kan man kun komme frem ved hjælp af bil. Vi opfordrer derfor alle til at hjælpe hinanden med kørelejlighed. Hvis man har bil,
kan man sende en e-mail rundt til alle (tryk svar alle) om, at man har plads i bilen. Gør det endelig uanset hvor du bor, da der er deltagere fra hele
Jylland/Fyn i vandreklubben. Gør det også gerne selvom det er i sidste øjeblik. Du kan også sende en mail om, at du søger transport. Har du
problemer med transport, så skriv eller ring evt. til os. Betaling til kørsel og opsamlingssted aftaler man indbyrdes. Ved en del ture kan man
komme frem ved hjælp af offentlig transport. Vær opmærksom på, at de nedenstående tider er fundet i 2017. Der kan være lavet om i tog- og
busplaner – hold øje med e-mails fra os.

Lidt om: Mail og ændringer

Vi foreslår at nye deltagere sender os en mail, så vi ved, at I kommer og kan tage vel imod jer. E-mail: gaiavandreklub@gmail.com. Du skal også
skrive til vores mail, hvis du ønsker at modtage ”huskemails” fra os, hvilket kan være en fordel, da der kan være ændringer eller flytning af ture. Vi
har kun en gang aflyst en tur, og hvis vi får brug for at aflyse, så sker det ved, at vi sender en mail ud senest 3 timer inden mødetidspunkt.
Vi sender mails ud, så man kan se alles mailadresser. Vi ved det virker lidt voldsomt, men det er en praktisk nødvendighed for at kunne hjælpe
hinanden med kørelejlighed. Alternativet er, at vi skal koordinere det, og det rækker vores ressourcer ikke til.

Lidt om: Hvad skal du huske

Generelt er turene 10-13 km og varer fra 3 til 5 timer inklusiv pauser. Tag evt. telefon med, så kan du ringe os, hvis du får vanskeligt ved at finde
mødestedet. HUSK TIL ALLE TURE: Madpakke, drikkelse, chokolade, gode sko/støvler og lad bare håndtasken blive hjemme.

7. januar 2018

Årslev Engsø
Guide: Lotte tlf. 25775232 og Didde tlf. 30333786

Afgang: Tag bus nr. 11 eller 12 fra Århus Banegårdspladsen. Stå af ved Byleddet og gå det sidste stykke til mødestedet.
Mødested P-plads ved Byleddet kl. 10.30. Send sms hvis du er med bussen. Klik her for kort
Beskrivelse: Årslev Engsø, som ligger som forlængelse af Brabrandsøen, er et resultat af en naturgenopretningsprojekt, der blev gennemført i
løbet af 2002-2003. Engsøen har en stor betydning for de fuglearter, der specielt er knyttet til enge, rørskove og næringsrige lavvandede søer.
Afhængig af vejret tager vi en lille afstikker enten til Storskoven eller til skoven nord for søen. Turen bliver guidet af vores fugleekspert. Medbring
evt. din kikkert. Der vil være kaffe/te og kage hos Lotte bagefter.

4. februar 2018

Velling Koller og Velling Kalv
Guide: Marian tlf. 20834163 og Susanne tlf. 21479669

Mødested: Hotel Velling Koller, Velling Kollervej 4, 8654 Bryrup Mødetidspunkt: kl. 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Velling Skovene ligger omkring israndslinien i et stærkt kuperet terræn, som præges af ”tunneldale”. Der er forskellige søer i
området: Hundsø (som er forbundet med en røverhistorie) og Snabe-Igelsø. Vi går til Velling Kalv – et udsigtspunkt, hvor man har 180 graders
panorama over Salten Ådal. På skråningen af Velling Gavl (130 m´s højde) ligger en 250-300 år gammel bøgeskov. I Danmark kommer du ikke
meget tættere på en urskov, og der ses mange væltede, knækkede og mosbegroede træer. Vi slutter med kaffe på restaurant Velling Koller

11. marts 2018

Dørup skov
Guide: Christina tlf. 28477340 og Marian tlf. 20834163

Mødested: Vi mødes på Klostermøllevej 44, 8660 Skanderborg kl. 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Turen går ad den gamle pilgrimsrute langs sydsiden af Mossø til udsigtspunktet Møgelkol, hvor vi kan se ud over Mossø til kirken i
gl. Ry. Herefter fortsætter turen i Højlund skov, hvor vi slår forbi Sønderås. Vi fortsætter langs Gudenåen rundt om Sukkertoppen frem til
Klostermølle (var oprindeligt vandmølle for Voer kloster). Der vil være mulighed for at spotte mange fugle undervejs, herunder flere sjældne arter.
Ruten er 10-12 km. Vi spiser vores medbragte madpakke undervejs og afslutter turen med kage og kaffe hos Christina og Sidsel.

22. april 2018

Haunstrup Brunkulslejer
Guide: Helle tlf. 61716641 og Susanne tlf. 21479669

Mødested: P-pladsen P2, Tanderupkærvej, 7400 Herning. Mødetidspunkt: kl. 10:30. Klik her for kort
Beskrivelse: Haunstrup Brunkulslejer er et ca. 235 ha stort naturområde, hvor der blevet gravet brunkul fra 1917 til 1969. Området er sidenhen
blevet genoprettet, og der er plantet træer og græs for at undgå erosion og sandflugt. I takt med at de plantede træer og buske er blevet ældre, og
der er kommet flere arter af planter på de åbne arealer, er dyrelivet blevet rigere. Der kan ses både rådyr og harer. Man kan også være heldig at
se flagspætte, grønspætte, skovskade, musvåge og tårnfalk. Vi går igennem et varieret og kuperet terræn, hvor nåleskov veksler med løvskov og
græssletter samt søer og delvist ubevoksede sandflader og sandtipper, der vidner om den tidligere brunkulsudgravning. Et fascinerende område.

27. maj 2018

Mollerup, Terp og Egå
Guide: Kirsten tlf. 22117037 og Solveig tlf. 27122739

Afgang: Tag bus nr. 14 mod Skejbyparken eller 6A mod Risskov. Stå af ved stoppestedet Kantorvænget og gå det sidste stykke til mødestedet.
Mødested: P-plads ved Mollerup Skov på Skejbyvej kl. 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Vi går på Skovruten, som forbinder 3 markante naturområder i det nordlige Århus; Mollerup skov, Egå Engsø og Lisbjerg skov. Vi
starter i Mollerup skov, som er en variation af store og små lysninger og åbne sletter. Derfra går vi via Kirkestien til Lisbjerg skov, hvor man i
skovbækkene finder noget af det reneste vand i Århus området. Dyrelivet er rigt, Skotsk højlandskvæg, egern, rådyr, ræv og fasan. Er stemningen
til det går vi også rundt om Egå engsø, der er etableret i 2006 og i dag er et sandt eldorado for fugle, fisk, padder, planter og ikke mindst
mennesker. Egå-dalen var i stenalderen en lavvandet fjordarm og på markerne kan man stadig finde skaller fra fortidens hav. Turen er ml 10 og
15 km afhængig af vind og vejr. Der er kaffe/te og kage hos Solveig efter turen.
Kontakt telefonnumre, når vi vandrer:
Helle Brok 61716641 – Solveig Nielsen 27122739 – Lotte Skjærbæk 25775232 – Marian Lumer-Klabbers 20834163
Didde Lund 30333786 – Susanne Nørgaard Jensen 21479669 – Kirsten Holm 22117037 – Christina Pedersen 28477340 – Tina Groth 23377879
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17. juni 2018

Slåensø og Gudenåen – vandretur og sejltur
Guide: Tina tlf. 23377879 og Marian tlf. 20834163

Afgang: Med tog fra Århus Hovedbanegård kl 9.25 til Silkeborg, ankomst kl. 10.10. Herefter er der ca. 10-15 minutters gang til mødestedet ved
Havnen. Klik her for kort
Mødested Hjejlekiosken, Sejsvej 2, 8600 Silkeborg kl. 10.45. Båden sejler kl. 11.00, så vær der til tiden. Pris ca. 80-90 kr. for sejlturen.
Beskrivelse: Vi sejler med en af hjejlebådene til Slåensø, som ligger omgivet af bakker. Søen har meget klart vand, fordi den ikke har noget
egentligt tilløb, men får sit vand fra kilder langs de stejle bredder. Fra Slåensø går vi den smukke tur gennem skoven og langs Gudenåen tilbage til
Silkeborg. Undervejs møder vi flere søer, bl.a. Avnsø (blandt lokale kaldt Brillerne) og Almind Sø, hvor der er mulighed for at bade. Turen slutter
hvor vi startede – tæt ved Papirfabrikken, hvor der er mulighed for at købe is, kaffe eller andre forfriskninger.

19. august 2018

Trækstien ved Tangesø og Ans
Guide: Helle tlf. 61716641 + Tina tlf. 23377879

Mødested: Mødested: P-pladsen ved Frisholtvej. Kør over broen fra Ans by (inde fra selve byen via Søholtvej) til nordsiden af Tange å. P-pladsen
ligger til venstre på nordsiden. Klik her for kort
Beskrivelse: Denne tur går gennem den smukke skov ved Sahl, hvor man har et af landets største bestand af krondyr. Vi går i skovkanten langs
Tange Sø mellem Ans/Sahl Rasteplads og Kongensbro. Dette er en af de smukkeste vandreture på alle årstider. Turen er en del af trækstien, som
er en natursti, der er skabt for heste og pramdragere, der trak pramme med varer mellem Silkeborg og Randers især i anden halvdel af 1800tallet. Vi går bl.a. på trampestier, som er stier, hvor man anvender den belægning, der er i naturen i forvejen. Det er et meget varieret
naturlandskab med en dejlig kombination af sø, å og skov. Turen er ca. 12 km, er flad men kan i vådt vejr være en smule våd. Vi slutter med kaffe
og kage på pramdragerkroen i Kongensbro.

9. september 2018

Rørbæk sø, Tinnet Krat, Gudenåens udspring
Guide: Lotte tlf. 25775232 og Solveig tlf. 27122739

Mødested: P-pladsen ved restaurant Rørbæk Sø, Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm (restaurant). Kl. 10.30 Klik her for kort
Beskrivelse: Søen omkranses i hele sin længde af skov og stejle skrænter med lyng og enebærbuske. Vi vil følge søen og bevæge os til
Gudenåens udspring (og evt. Skjern å’s udspring), gennem Tinnet Krat, som er et af landet største egekrat/egeskov. Ved Gudenåens udspring er
der resterne af datiden badeland, nemlig ikke mindre end 3 gamle beton svømmebassiner. Muligvis kan man drikke kaffe på restauranten efter
turen.

7. oktober 2018

Dollerup Bakker og Hald Ege
Solveig tlf. 27122739 og Tina tlf. 23377879

Mødested: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, Viborg. Kl 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Hald sø / Dollerup bakker er en dansk naturperle, hvor de fleste naturområder er repræsenteret. Her kan man opleve flotte
landskaber, interessante planter og dyr, samt spændende historier. Store dele af området er fredet. Siden 1986 har Viborg kommune været i gang
med et genopretningsprojekt i området. Turen går gennem områder som skov, mose, overdrev, hede og udsigtspunkter, hvor det højeste er 57 m.
Vi starter med at gå gennem den flotte Troldeskov, som er et stort område hvor vi følger bækken gennem den stynede skov.

11. november 2018

Mårslet - Vilhelmsborg
Guide: Kirsten tlf. 22117037 og Gæsteguide Lisbeth

Afgang: Tag bus nr. 81 med Odder fra Århus rutebilstation. Stå af ved stoppestedet Mårslet skole og gå det sidste stykke til mødestedet (1,3 km)
eller kontakt guiderne for afhentning. Vi forventer, at det også vil være muligt at tage letbanen mere om det til november.
Mødested: Nymarksvej 20H (fælleshuset), 8320 Mårslet kl. 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Vi starter (og slutter) ved Nymarksvej 20H (fælleshuset). Turen vil komme til at gå igennem "byparken", forbi det nedlagte
rensningsanlæg, som er under omdannelse til rekreativt område, gennem kuperet kulturlandskab og engområde til Hørret skov, som både byder
på en stor bestand af kronvildt og på arkæologiske mindesmærker. Derefter går vi til området omkring Vilhelmsborg (det Nationale
Hestesportscenter). Her har Aarhus Kommune i løbet af 2017 udført et stort naturgenopretningsprojekt, efter at en dæmning brød sammen under
et kraftigt regnvejr i 2015. Den tidligere opstemmede Møllesø er blevet nedlagt, og Giber Å er blevet ført tilbage til sit oprindelige smukke forløb.
Undervejs vil vi tage en afstikker til den legeplads, hvor ideen til Gaia Vandreklub blev født. Vi slutter af med boller og kaffe i fælleshuset. Turen vil
blive ca. 10-12 km og fordre muddertolerant fodtøj.

2. december 2018

Gudenå og Pinddal Mose
Guide: Christina 28477340 og Helle tlf. 61716641

Mødested: Voervadsbro ved Det Lille Røgeri, Gudenåvej 48, Voervadsbro, 8660 Skanderborg kl. 10.00. Klik her for kort
Vi slutter med frokost. NB: der er ikke offentlig transport til stedet, men der er opsamlingsmuligheder ved Skanderborg og Ry station.
Beskrivelse: Vi følger Gudenåen gennem skov og åbne marker til Viltholt Mølle, hvor Gudenåen er genoprettet og følger sit naturlige strøg.
Herefter følger en varieret og smuk tur rundt omkring Pinddal Mose, hvor der findes tørvehuller og små søer mellem pile- og birketræer. Området
er en lille naturperle gemt godt væk. Vel tilbage i Voervadsbro er det muligt at få frokost på Det Lille Røgeri, som serverer verdens bedste
fiskefrikadeller og hjemmelavet remoulade, samt masser af andre typer fisk. Turen er 8 km

Kontakt telefonnumre, når vi vandrer:
Helle Brok 61716641 – Solveig Nielsen 27122739 – Lotte Skjærbæk 25775232 – Marian Lumer-Klabbers 20834163
Didde Lund 30333786 – Susanne Nørgaard Jensen 21479669 – Kirsten Holm 22117037 – Christina Pedersen 28477340 – Tina Groth 23377879

