Vandreture 2021 – 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 2020. 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 (bortset fra pga. Corona). Hvis vi får brug for at aflyse, sender vi en mail 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 gaiavandreklub@gmail.com - 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.

10. januar 2021 Moesgaard skovene
Guide: Jette tlf. 51647716 og Solveig 27122739

Afgang: Århus, Park Allé. Bus nr. 18 mod Moesgaard. Kl. 10.04. Ankomst Moesgaard Museum kl. 10.28.
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

7. februar 2021 Horsens Banesti
Guide: Solveig tlf. 27122739 og Susanne tlf. 21479669
Mødested: P pladsen ved Husodde Strand (nær Husoddevej 85, 8700 Horsens). Klik her for kort.Tidspunkt: kl. 10.30
Beskrivelse: Turen er en del af Banestien Horsens - Odder. Den første del af strækningen er der smuk udsigt over Horsens Fjord. Når vi forlader
skovene ved Stensballe, skifter landskabet, og vi kommer nu ud i et område, der i århundreder har været præget af landbrug. Her bliver du ad
stisystemer, grusveje og trampestier ført rundt mellem de hyggelige gamle landsbyer, der tidligere udgjorde stop på turen til Odder. Turen gennem
Haldrup og Søvind går gennem bølgende landskab i en egn fyldt med herregårde, som har været med til at forme området. Vi vender om, når vi
kommer til Søvind og går samme rute tilbage. Ruten vil være på ca. 14 km, men den kan afkortes, hvis man vil vende om lidt før.

14. marts 2021 Gudenåen, Pinddal Mose - og fiskebuffet
Guide: Helle tlf. 61716641 og Tina tlf. 23377879

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

18. april 2021

Gjern Bakker
Guide: Marian tlf. 20834163 og Beate tlf. 51164877

Mødested: Gjern skole, Søndergade, Gjern kl. 10.30 Klik her for kort
Beskrivelse: Højtliggende bakkelandskab omgivet af dybe ådale. Gjern Bakker ved Gudenåen nordøst for Silkeborg er et kuperet og forskelligartet
terræn. I sin helhed domineres området dog af Gudenådalen og Gjern Ådalens markante profiler, der afgrænser Gjern Bakker mod vest, syd og øst.
Ved foden af Gjern Bakker slynger Gjern Å sig. Fra toppen af Store Troldhøj er der malerisk udsigt til slyngningerne og den velafgrænsede ådal, der
oprindeligt er udformet som en tunneldal. Turen er let kuperet og ca. 9-10 km.

9. maj 2021

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

Mødested: Ved busskiltet i Jeksen, Allegade, 8362 Hørning. 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. En af vores mest vidunderlige og storslåede forårsture i rent lysegrønt. Turen er ca. 13 km.
Kontakt telefonnumre, når vi vandrer:
Helle Brok 61716641 – Solveig Nielsen 27122739 – Beate Lønne Christiansen 51164877 – Marian Klabbers 20834163
– Susanne Nørgaard Jensen 21479669 – Tina Groth 23377879 – Jette Christiansen 51647716
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13. juni 2021

Juelsminde – Palsgård
Susanne tlf. 21479669 og Solveig tlf. 27122739

Mødested: P-pladsen ved Bugtens Ishus, Gludvej 2B, 7130 Juelsminde. Tidspunkt: kl. 10.30 Klik her for kort
Beskrivelse: Forbered dig på en gudindesmuk og dejligt varieret vandrerute - lige ved kysten! Vi kommer gennem dybe skove, brede sandstrande,
idylliske landsbyer og flotte herregårdsparker. Vi starter turen ved Juelsminde, hvor vi går langs kysten ved Sandbjerg Vig. Derefter går vi ind i skoven
og kommer til Palsgaard Gods og park. På parkstien passerer vi den majestætiske hovedbygning, der højt på sin banke skuer ud over Bugten ved
Juelsminde. Parken byder på skulpturer, smukke staudebede, mægtige Rhododendron og en række sjældne træarter. Vi går derefter ud over
markerne og kommer tilbage på kyststien tilbage mod Juelsminde. Turen er en del af Kyststien mellem Juelsminde og Snaptun. Når vi kommer tilbage
til bilerne vil der være mulighed for at bade og spise en is. Turen er ca. 12-13 km

8. august 2021

Tunø
Guide: Jette tlf. 51647716 og Tina tlf. 23377879

Mødested: Hou Havn kl. 09.30. Bus 100 afgår fra Århus kl. 8.15 fra Rutebilstationen, i Odder skifter man til bus 103 som afgår kl. 9.00. Færgen sejler
kl. 09.30– ankomst Tunø Havn 10.30. Hjemrejse, Tunø Havn, færgen sejler kl. 14.15 eller 16.45, hvorefter Bus 103/100 kører fra Hov til Århus.
Billetten til Tunø koster 70. kr. tur/ retur. Klik her for kort.
Beskrivelse: Vi ankommer til et af Danmarks mindste øsamfund efter 55 minutters færgefart, med ca. 112 øboer. Tunø har en lang og spændende
historie bag sig, blandt andet har den altid været et selvstændigt samfund, hvilket gør øen til langt mere end blot et ferieparadis. Tunøs milde klima
giver den en afvekslende natur. Landskabet veksler mellem stenede strande, vandhuller, klinter, skov og landbrug, som hovedsagelig er baseret på
grøntsagsproduktion. Tunø er en gave til den der elsker at vandre langs kysten. Vi følger vandrestien på kanten øen rundt, og man finder næppe en
så varieret natur, både hvad angår planter, dyreliv og det kuperede landskab. Husk badetøj.

12. september 2021

Grejsdalsstien

Guide: Helle tlf. 61716641 og Susanne tlf. 21479669

Mødested: P-pladsen lige udenfor Jelling mellem Herningvej og Kollegievej. Tidspunkt: kl. 10.30. Klik her for kort.
Beskrivelse: En ny klassiker er født, og den har i løbet af det første år fået masser af ros for den flotte og varierende rute. Vandreturen fører os fra
Kongernes Jelling, videre gennem Brandbjerg Sønderskov og Grejsdalen, hvor der er fredet og urørt natur, samt en god portion kulturhistorie. Dertil
kan du lægge Danmarks største skrænter i ådalen. Stien ender i Vejle by, men vi stopper dog lidt før i Grejs, hvor vi har parkeret biler, som vi kører
alle tilbage til Jelling med. Turen bliver på ca. 13 km. Efter turen vil der være kaffe og kage hos Susanne i Bredsten.

3. oktober 2021

Rold Skov
Guide Marian tlf. 20834163 og Beate tlf. 51164877

Mødested: Comwell Rebildvej 36, 9520 Skørping. kl 10.30. Klik her for kort.
Beskrivelse: Vi går fra Comwell i gennem Rold Skov. Vi møder både Troldeskoven, Urskoven, Gryden og Store Økssø. Ældgamle bøgetræer der
former en ægte troldeskov, skjulestedet for røverne fra Rold, kildevand der vælder ud af jorden overalt, en kirkegård fra oldtiden med en samling af 50
store gravhøje samt Danmarks flotteste lyngbakker. Vi skal selvfølgelig også en tur i Udsigtstårnet "Høje Odde", også kaldet Skovtårnet. Det er
beliggende i Troldeskov-området og rejser sig over landskabet og giver den smukkeste udsigt. Fra Skovtårnet kan ses ud over Stendalen, Rebild
Bakker, og på en klar dag helt op til Top Karens Hus i toppen af bakkerne. Evt. slutter vi med kaffe i Top Karens hus. Turen er 10-12 km.

7. november 2021

Øm Kloster og Mossø

Guide: Beate tlf. 51164877 og Helle tlf. 61716641

Mødested: Parkeringspladsen ved Øm Kloster, Munkevej 8, 8680 Ry, kl. 10.00 Klik her for kort.
Beskrivelse: Vi mødes ved Øm kloster, som blev grundlagt i 1175. Herfra vandrer vi af forbi Ømborgen og ud på Lindholm hoved. Ved Lindholm
Hoved er der et fugletårn, hvor man kan iagttage Mossø's rige fugleliv. Turen er her et varieret landskab med nåletræsplantager og åbne landskaber.
Herefter tager vi en tur omkring Vestermark og bagefter ud på det fredede område Dalgaarden, som ligger ned til Gudenåen. Fra overdrevs arealerne
ved Dalgaard, er der storslået udsigt over Gudensøen. Det er et varieret landskab med nåletræsplantager, heder og med udsigt over Mossø og
fuglereservat. Vi slutter i Ry - for de som vil - med lidt lækkert på Ry hotels cafe ”gastrocafeen”.

5. december 2021

Fussingø

Guide: Solveig 27122739 og Jette tlf. 51647716

Mødested: P-pladsen ca. 100 meter nord for Fussingø Gods/avlsgård Kl. 10.30. Fussingø ligger vest for Randers mod Viborg. Der er skilt fra vejen
mod Fussingø. Der er ikke offentlig transport til stedet. Klik her for kort.
Beskrivelse: Fussingø er et gammelt gods (fra 1795), som ligger i typisk østjysk kuperet terræn for enden af Fussing Sø. Vi kommer forbi vandmøllen
fra år 1600 og galgebakken. Flere områder i skoven er meget gamle med bevoksninger, der er ældre end 250 år. Der er flere tunneldale i området.
Hvis der stadig er julemarked på godset, vil vi afslutte turen dér med gløgg og æbleskiver.

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

