Vandreture 2019 – 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 2018. 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 9-13 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.

6. januar 2019

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. Afhængigt 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.

3. februar 2019

Nordskoven ved Silkeborg
Guide: Tina tlf. 23377879 og Christina tlf. 28477340

Afgang: Aarhus H med tog mod Silkeborg kl. 9.25. Ankomst Silkeborg Station kl. 10.10. Klik her for kort
Mødested: Ved første p-plads på vejen ud mod Sejs/Svejbæk (ca. 10 minutters gang fra banegården over broen over Gudenåen) kl. 10.45.
Beskrivelse: Vi går en tur i Nordskoven. Nordskoven ligger i et meget bakket område med mange udsigtspunkter. Vi går ud til bakkerne (som i
folkemunde kaldes brysterne) Sindbjerg og Stoubjerg. Efter turen drikker vi varm kakao og spiser kager og boller ved Papirfabrikken i Silkeborg.
Hvis der er faldet sne, er skoven heldigvis også egnet til vandretur i dette.

17. marts 2019

Birkhede og Allingfredningen
Guide: Christina tlf. 28477340 og Helle tlf. 61716641

Afgang: Aarhus H kl 9.25 med tog mod Herning. Ankomst ved Ry Station 9.55
Mødested: P-pladsen ved Kvickly i Ry (ved OK tanken), Siimtoften 2, 8680 Ry kl. 10.00. Klik her for kort.
Beskrivelse: Turen følger først stien langs havneområdet i Ry og fortsætter derfra langs banelinjen og over broen ved Mariemunde-gennemløbet. Vi
fortsætter gennem et smukt, fredet naturområde ad en bakket rute, der fører os op på Bryggebjerg. Herfra er der en imponerende udsigt over
Gudenåen og Himmelbjerget. Gudenåen og Silkeborgsøernes rolige vande er vores trofaste ledsagere under hele turen. Turen går gennem gammel
og flot bøgeskov, åbent og lyst hedeområde med birketræer og er fyldt af kroge og afkroge. Turen sluttes på Hotel Ry.

7. april 2019

Rold Skov – Madum sø og Langmosen
Guide: Solveig tlf. 27122739 og Marian tlf. 20834163

Mødested: Man mødes ved afkørslen ved ”Haverslev” kl.10.00 – herfra følges efter guidens bil til Madum Sø/Langmosen, hvor vi vil være ca. 10.20.
NB: der er ikke offentlig transport til stedet. Klik her for kort
Beskrivelse: Vi starter med at gå 7 km rundt om Langmosen, som er den bedst bevarede højmose i Danmark. Der er lyng, og det er en utrolig smuk
tur med masser af gamle træer og meget oprindelig skov. Ved parkeringspladsen kan vi så spise vores mad. Herefter går vi rundt om Madum Sø, en
tur også på 7 km. Begge ture er på gode, flade stier. Efter turene kan vi køre omkring Store Blåkilde, som er en bassinkilde og som er fantastisk blå i
solskin. Efter at have kigget på kilder, er der mulighed for kaffe og te på Rold Kro.

12. maj 2019

Hindsgavl-halvøen
Guide: Susanne tlf. 21479669 og Solveig tlf. 27122739

Mødested: Hindsgavl slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, kl. 10.30. Der går tog til Middelfart. Kontakt guider, hvis du vil hentes. Klik her for kort
Beskrivelse: Hindsgavl-halvøen er et 800 år gammelt kulturområde på Fyn lige på den anden side af den gamle Lillebæltsbro. Det er en naturpark og
dyrehave, der ligger placeret mellem Lillebælt og Fænøsund. Her findes både åbne sletter, gamle bøgeskove, våde enge og stejle skrænter. Der er en
varieret bestand af dyr, herunder kronvildt, dådyr og rådyr samt planter, herunder bl.a. den sjældne blækspruttesvamp. H.C. Andersen besøgte
Hindsgavl Slot i 1843 og udnævnte området til Danmarks smukkeste. Vi runder Gammel helligkilde, der især var mirakuløs omkring Skt Hans,
Vasnæs Batteri, der er et fredet militærbatteri opført med skanser, en mindelund for engelske piloter, Søbadet, og Kongebroen, som er et tidligere
kongeligt færgested - i dag lystbådehavn. Turen er ca. 10 km i varieret terræn.
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 – Christina Pedersen 28477340 – Tina Groth 23377879
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16. juni 2019

Salten Langsø – Ry Sønderskov og Højkol skov
Guide: Helle tlf. 61716641 og Christina tlf. 28477340

Mødested: Vi mødes ved en umarkeret P-plads i skoven (mellem Ry og Salten). Klik her for kort. Mødetid er kl. 9.30.
Beskrivelse: Salten Langsø er en del af Gudenåsystemet - en langstrakt sø opdelt i en stor og to mindre søer. Derudover er der mange små
søer/vandhuller. Mod nord ligger Rye Sønderskov og Højkol Skov med stejle skovklædte skrænter ned mod søen. Søen og de nærmeste omgivelser
er uforstyrrede og tilholdssted for odder, fiskeørn, havørn og isfugl. Store dele af omgivelserne er fredet. Området er helt dækket af skov, er meget
uberørt og man får fornemmelse af at være uden for lands lov og ret, man kan på en gang se langt og kun se natur. Under 2. verdenskrig var der i det
sydlige område flyveplads og flygtningelejr. Vi slutter turen af med frokost på Det lille Røgeri eller et andet sted.

18. august 2019

Randbøl Hede
Guide: Susanne tlf.21479669 og Helle tlf. 61716641

Mødested: P-pladsen ved Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl kl. 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Turen er på ca. 11 km og er generelt flad med få bakker og risiko lidt våde områder. Randbøl Hede strækker sig over 750 hektar og er
Danmarks største indlandshede, som er fredet i 1932. Tidligere var heden langt større end i dag. Den var uvejsom, øde og frygtet af alle, fordi røvere
huserede her. På Stoltenbjerg ved Staldbakkerne er der en fantastisk udsigt over området. Staldbakkerne består af sand, som er "vandret" østpå fra
vestkysten. Vi kommer også forbi Syvårssøerne, som er et besynderligt naturfænomen. Af og til kan man finde en stor sø, til andre tider er vandet
borte, og man kan gå på bunden af søen. Vi garanterer for en særlig naturoplevelse. Vi slutter evt. ved Bindeballe Købmandsgård og får en is eller
kaffe og kage.

8. september 2019

Mols Bjerge
Guide: Marian tlf. 20834163 og Solveig tlf. 27122739

Mødested: P-pladsen ved Agri kirke, Sognevejen 2, Knebel kl. 10.30. Klik her for kort
Beskrivelse: Vi starter med at bestige Agri Bavnehøj, går gennem egeskoven på Skovbjerg, passerer Toggerbo og runder Trehøje. Mols Bjerge er et
af Danmarks storslåede landskaber og er en del af Nationalpark Mols. Der er bugtede grusveje og stier i området. Der er huller og lavninger mellem
bakkerne, der er smalle kløfter og dybe dale. Vær opmærksom på, at turen er ret kuperet. Der er masser af muligheder for kaffe/te i ”nærområdet”
efter vandreturen.

6. oktober 2019

Silkeborg Vesterskov og Fredrik den 7.s høj
Lotte tlf: 25775232 og Tina tlf. 23377879

Afgang: Aarhus H med tog mod Herning kl. 9.25. Ankomst Silkeborg St. kl. 10.10. Giv guiderne et praj, hvis du vil hentes ved toget. Klik her for kort
Mødested: P-plads med indkørsel fra Gjessøvej (8600 Silkeborg) ca.1,5 km syd for KunstCenter Silkeborg Bad kl. 10.30.
Beskrivelse: På P-pladsen er der en mindesten over to sabotører. Turen op til Frederik den 7.s høj (123 m) går gennem et bemærkelsesværdigt
kuperet landskab med skønne skovklædte bakker. Før højen passerer vi resterne af en gammel planteskole og skovfogedboligen Kongshus med
velholdte og stenbyggede udhuse og senere en troldeskov af bøg med stammer med eventyrlige former. Fra højen nyder vi den fantastiske udsigt
over Funder Ådal, inden vi fortsætter mod Thorsø, Frederikkehøj (110 m) og Knagerne. Turen bliver omkring 10-12 km lang.

10. november 2019

Mårslet – Vilhelmsborg – 15 års fødselsdag for Gaia Vandreklub
Guide: Marian 20834163 og Gæsteguide Lisbeth

Afgang: Tag letbanen fra Århus H kl. 9.17, ankomst kl. 9:39 på Mårslet station og gå det sidste stykke til mødestedet (1,5 km), eller kontakt guiderne
for at blive hentet.
Mødested: Nymarksvej 20H (fælleshuset), 8320 Mårslet kl. 10.15. 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 – samt en særlig jubilæumsmarkering. Turen
vil blive ca. 10-12 km og fordre muddertolerant fodtøj.

1. december 2019

Bølling Sø
Guide: Tina tlf. 23377879 og Susanne tlf. 21479669

Afgang: Aarhus H med tog mod Skjern kl. 9.25. Stå af i Engesvang kl. 10.24. Klik her for kort.
Mødested: Engesvang Station kl. 10.24. Klik her for kort. (Vi kører i biler ned til søen, så skriv til guiderne, hvis du er med tog).
Beskrivelse: Bølling Sø er en nyetableret sø omgivet af marker, enge, overdrev og krat. Disse arealer er fredet for at skabe et smukt og varieret
landskab. Den nye sø er etableret i en stor lavning i landskabet, hvor resterne af den oprindelige Bølling Sø lå, indtil den blev afvandet i 1870-erne. Nu
flere år efter etableringen har der indfundet sig et rigt fugleliv. Rundt om søen er der en afmærket natursti på 12-14 km. Turen er meget let at gå i fladt
terræn. Vi kommer forbi området hvor Tollundmanden blev fundet, så udover natur, er der masser af kultur og historie i området.

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 – Christina Pedersen 28477340 – Tina Groth 23377879

