Vandreture 2020 – 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 2019. 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. Hvis du ikke kan sende rundt til alle (fordi
det er mange mails), så prøv med færre mails, eller skriv til gaia, så vil vi forsøge hjælpe dig vedr. kørelejlighed.

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.

12. januar 2020

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.

2. februar 2020

Bramslev Bakker – Mariager fjord
Guide: Tina tlf. 23377879 og Solveig 27122739

Afgang: Århus Banegård kl. 9.20 mod Ålborg. Stå af i Hobro. Ankomst kl. 10.15.
Mødested: Hobro Lystbådehavn, Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro kl. 10.30. Giv besked hvis du vil hentes ved toget af guiderne. Klik her for kort.
Beskrivelse: Vi går fra lystbådehavnen langs smukke Mariager Fjord mod Bramslev Bakker. De stejle bakker er en brat afbrydelse af det mere jævne,
højtliggende landbrugsland, der omgiver fjorden. Der er græssende kreaturer, som er naturpleje på engene, som vi skal igennem. Det er en af de
smukkeste ture, vi har haft på programmet. Vi håber at slutte turen et hyggeligt sted med mulighed for at købe is, kaffe. Meget kuperet tur.

22. marts 2020

Gudenåen, Pinddal Mose - og fiskebuffet
Guide: Helle tlf. 61716641 og Marian tlf. 20834163

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, kan evt. udvides til 10 km

26. april 2020

Moesgaard skovene
Guide: Jette tlf. 55647716 og Susanne tlf. 21479669

Afgang: Århus, Park Allé. Bus nr. 18 mod Moesgaard. Kl. 10.05 Ankomst Moesgaard Museum kl. 10.29.
Mødested: Busstoppestedet ved Moesgaard Museum kl. 10.29. Klik her for kort.
Beskrivelse: Fra det moderne Moesgaard går turen omkring den gamle herregård og de tilstødende haver. Derfra er det naturskønne område
spækket med anlagte stier og mindre betrådt terræn. Vi kommer også omkring Skovmøllen og stranden.
Turen er let kuperet og på 10-12 km. Vi afslutter med et besøg i cafeen på Moesgaard Museum, for dem som har lyst.

17. maj 2020

Trækstien mellem Kongensbro og Resenbro
Guide: Beate tlf. 51164877 og Helle 61716641

Mødested: Kongensbro Kro P-plads, Gl Kongevej 70, 8643 Silkeborg. Mødetid kl. 10:00. Klik her for kort.
Beskrivelse: Turen starter ved Kongensbro, og vi går hele vejen langs Gudenåen på det gamle, nyrenoverede træksti mod Svostrup Kro. Her spiser
vi frokost. Herefter går vi videre forbi Sminge Sø, som er en af de bedste fuglelokaliteter langs Gudenåen. Det er især vandfugle som ænder, gæs og
svaner. Turen slutter ved Resenbro, hvor vi har nogle biler stående, som kører os tilbage til Kongensbro.
Hele turen er ca 15 km. Hvis nogle synes, det er for langt, kan de vente på Svostrup Kro, hvor de vil blive hentet på tilbagevejen.

Kontakt telefonnumre, når vi vandrer:
Helle Brok 61716641 – Solveig Nielsen 27122739 – Beate Lønne Christiansen 51164877 – Marian Lumer-Klabbers 20834163
Didde Lund 30333786 – Susanne Nørgaard Jensen 21479669 – Tina Groth 23377879 – Jette Christiansen 51647716
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14. juni 2020

Jeksendalen
Guide: Marian tlf. 20834163 og Tina tlf. 23377879

Mødested: Ved busskiltet i Jeksen kl. 10.30. Klik her for kort. Der er ikke god transport til området. Der er ca. 15 min fra Skanderborg station, søg evt.
efter kørelejlighed derfra.
Beskrivelse: Jeksendalen blev fredet i 1979. Området er en del af en større smeltevandsdal. Langs Århus Å og Jeksen Bæk veksler landskabet
mellem enge, sumpede arealer, skov, overdrev og dyrkede marker. Kolskov og Adslev skov er kuperede og er for størstedelen løvtræbevokset. Det er
en meget skøn og afvekslende tur, som er på programmet igen efter flere års fravær.

9. august 2020

Randbøl Hede
Guide: Susanne tlf. 21479669 og Jette tlf. 55647716

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 (lidt) risiko for 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.

6. september 2020

Vrads Sande
Guide: Marian tlf. 20834163 og Solveig tlf. 27122739

Mødested: Vrads Købmandshandel. St. Bredlundvej 6, 8654 Bryrup kl. 10.30. Klik her for kort. Husk at skrive rundt angående kørelejlighed.
Beskrivelse: Turen går fra Vrads Købmandshandel langs med hærvejen over Vrads Sande til Skærbæk plantage og rundt tilbage. Vi kommer forbi
det gamle Tingsted med Galgebakken, som blev brugt indtil 1592, og igennem smukke hedelandskaber, bakker og langs små søer. En usædvanlig
smuk tur i et af Danmarks flotteste hedeområder, som er præget af indlandsklitter dannet af sandflugten, der prægede store dele af Jylland fra 1500til 1800-tallet. Vi kan købe kaffe og is til afslutning i Vrads Købmandshandel.

3. oktober 2020

Dollerup Bakker
Solveig tlf. 27122739 og Beate tlf. 51164877

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.

8. november 2020

Haunstrup Brunkulslejre
Guide: Beate tlf. 51164877, Susanne tlf. 21479669 og Helle tlf. 61716641

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

6. december 2020

Kalø vig
Guide: Jette tlf. 51647716 og Tina tlf. 23377879

Mødested: P-pladsen/ishuset ved Kaløvig, Molsvej 31, 8410 Rønde kl.10:30. Klik her for kort.
Beskrivelse: Vi går rundt i Hestehave skov og ud til Kalø Slotsruin, som er resterne af et kongeligt slot fra 1300 tallet. Vejen derud er brostensbelagt
og er ca. 1 km. Området er smukt og ligger ved vandet. Her på turen er der mulighed for både at opleve historiens vingesus ved slotsruinen og skøn
natur med mulighed for at se rådyr. Området er en del af Nationalpark Mols Bjerge. Turen vil være på ca. 10 kilometer.

Kontakt telefonnumre, når vi vandrer:
Helle Brok 61716641 – Solveig Nielsen 27122739 – Beate Lønne Christiansen 51164877 – Marian Lumer-Klabbers 20834163
Didde Lund 30333786 – Susanne Nørgaard Jensen 21479669 – Tina Groth 23377879 – Jette Christiansen 51647716

