
Vandreture 2022 – Gaia Vandreklub 
 

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 

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 2021. Der kan være lavet om i tog- og busplaner – hold 
øje med e-mails fra os. Kørselsvejledning over google maps, kan fås ved at klikke på ”klik her for kort”. Evt. vejledning kan ses på FB eller kontakt 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.  
 

 
2. januar 2022   Ravnsø Rundt – og godt nytår 
   Guide: Helle 61716641 og Susanne tlf. 21479669 
Mødested: Lige syd for byen Javngyde på Ravnsøvej. Man kan parkere ved en åben mark, hvor man kan se ud over Ravnsø.  Kl. 10.30. Klik her for 
kort (nr. 1).  
Beskrivelse: Vi går rundt om Ravnsø. Halvvejs rundt er der et fint lille sted med læ og her er mulighed for at spise madpakke, og fejre nytåret med lidt 
bobler (som guiden medbringer). Søen er beliggende mellem høje, skovklædte skrænter. Søbassinet er et dødishul, der ligger i tunneldalen mellem 
Aarhus og Ry, og der er betydelige dybder på 25-30 m. Søens største dybde er omkring 34 m og er dermed Danmarks næst dybeste sø. Det meste af 
turen er løvskov, delvist bakket, delvist fladt. Der er masser af kildevæld og vand. Skoven og området er ret uberørt natur/skov.  
 

  
6. februar 2022  Marselisborg Skov, Dyrehaven og Marselisborg slotshave 
   Guide: Jette tlf. 51647716 og Beate 51164877 
Mødested: Mødested P-pladsen ved Varna. Ørnerede 3. 8000 Århus C. Kl. 10.15. Klik her for kort (nr. 2). Bus nummer 31 går kl. 9.55 fra 
busstationen. 
Beskrivelse: Turen vil være gennem den bynære bøgeskov med skrænter mod Århus bugten. Vi går gennem dyrehaven med mulighed for at se 
råvildt og sikavildt, forstbotanisk have og igennem Marselisborgs slotshave, som er Dronningens private have. Her er åbent, når de kongelige ikke er 
på slottet. En dejlig park, hvor der er et utal unikke kunstværker placeret. https://nyiaarhus.dk/slotshaven/ 

 
6. marts 2022   Rørbæk sø 
   Guide: Marian tlf. 20834163 og Susanne tlf. 21479669  
Mødested: Kiosken ved kanoudlejning. Vestermøllevej 13, Give kl. 10.30. Klik  her for kort (nr. 3). 
Beskrivelsen: Turen er ca. 14 km lang hele søen rundt. Det første del er gennem skoven, vi kommer forbi en strand, hvor vi holder pause og hvor der 
er mulighed for at vinterbade. Den sidste halvdel af turen går vi igennem mere hede og derefter et kuperet terræn med masser af fine udsigtspunkter 
over søen. Rørbæk Sø er en sø i det sydøstlige Midtjylland mellem Nørre Snede og Thyregod. Søen ligger i vandskellet lige efter Skjernåens 
udspring. Der er en selvbetjenings kiosk, hvor vi kan købe sodavand, is og røget fisk. 

 
3. april 2022  Stubbe Sø 
   Guide: Solveig tlf. 27122739 og Beate tlf. 51164877 
Mødested: Parkeringspladsen Stubbe Søvej 17, 8400 Ebeltoft kl. 10.30. Klik her for kort (nr. 4). 
Beskrivelse: Vi går rundt om den smukke Stubbe Sø, som er Djurslands største sø. Søen ligger gemt i terrænet nord for Ebeltoft midt i Nationalpark 
Mols Bjerge. Engang var den en del af en fjord, men blev til en sø, da landskabet hævede sig rundt omkring den. Søen er en meget vigtig rasteplads 
for søfugle og er derfor meget interessant for ornitologisk interesserede. Derudover byder turen på kig til giraffer og næsehorn. 

 
8. maj 2022  Thorsø og Vesterlundskoven 
   Guide: Tina tlf. 23377879 og Marian tlf. 20834163 
Mødested: Virklund Hallen, Paradisvænget 5, 8600 Silkeborg. Kl. 10.30. Klik her for kort (nr. 5). 
Beskrivelse: På første del af turen følger vi det nye Spor i landskabet ved Thorsø. Thorsø er beliggende i en tunnel- og smeltevandsdal fra istiden. 
Søen er en af Danmarks reneste og omkranset af store skovområder. Navnet Thorsø kan følges helt tilbage til 1683, hvor folk tog til søen for at ”toe” 
(=vaske). Vi passerer undervejs skihopbakken, Duedalsbjerget, ”det halve franskbrød”, Kirstens hus og Gjessø Savværk. Fra sporet tager vi en 
afstikker ind i den smukke Vesterskov og finder derfra tilbage langs med søbredden. 
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12. juni 2022  Grenå, plantage og strand 
   Marian tlf. 20834163 og gæsteguider Britta og Tina 
Mødested: Fælleshuset Fuglsangparken 69 8500 Grenå. Kl. 10.15. Letbanen kører fra Aarhus til Grenå, men man står af ved ”Hessel” andet sidste 
stop på turen til Grenå. Her fra er der ca. 400 meter til Fælleshuset. Klik her for kort (nr. 6). 
Beskrivelse: Vi skal hen over Hesselbakken og nyde udsigten over Grenå. Herefter går turen ned gennem en granplantage til Kattegat og en af de 
flotteste strande i Danmark. Vi skal gå nogle kilometer på stranden. Har man lyst til en dukkert så der mulighed for det. På turen tilbage til fælleshuset 
skal vi igennem en anden skov og plantage. Vi kommer igennem typisk østkyst strandnatur.  

 
7. august 2022  Vorup Enge ved Randers 
   Guide: Tina tlf. 23377879 og gæsteguide Lisbeth 
Mødested: Randers Regnskov, Tørvebryggen 11, 8900 Randers. Klik her for kort (nr. 7). 
 Kl. 11 (gratis parkering). Togstationen ligger tæt ved og der er tog fra Århus til Randers kl. 9.50 og kl. 10.20). Vi mødes ved indgangen til Randers 
Regnskov. 
Beskrivelse: Vi går over den blå bro mod Vorup Enge og kommer forbi kolonihaver og går på den anlagte natursti videre ud i engene. Vorup Enge er 
et genskabt naturvådområde fra 2003 med smuk natur, rigt fugleliv, fugletårne og græssende kreaturer til naturpleje. Der kan ses rastende andefugle, 
svaner, gæs og en mængde andre små fugle, som nattergal og sivsanger, rørsanger og rørhøg. Odderen har fast levested i Gudenåen ud for Vorup 
enge og man kan være heldig at se den fange fisk i vandet mellem sumpplanterne. Vi går gennem gudenådalen tilbage og til sidst igennem den gamle 
middelalderbys gader og stræder og flotte gamle bygninger. Vi slutter på cafe ved ”Helligåndens Hus”. 
 

 
11. september 2022  Himmelbjergruten fra Laven til Svejbæk 
   Guide: Helle tlf. 61716641 og Solveig 27122739 
Mødested: Vi mødes ved stationen ved Laven. Her kan biler parkeres, og der er timeafgang med tog fra Århus mod Herning. Efter turen tager vi toget 
fra Svejbæk tilbage til Laven station. Tidspunkt: kl. 10.15. Klik her for kort (nr. 8). 
Beskrivelse: Vi går på en del af den fantastiske Himmelbjergrute, som er 55 km og går nord og syd om Julsø mellem Ry og Silkeborg. Vi skal gå 
turen fra Laven til Svejbæk. Landsbyen Laven ligger højt over Julsø og er kendt som Danmarks eneste bjerglandsby. Vi kommer forbi de 
middelalderlige voldsteder Gammelkol og Dynæs, som var gårde og huse, der i middelalderen hørte under Silkeborg Slot. Vi går gennem Linå 
Vesterskov, som er en smuk skov med højder, et par stejle skrænter og masser af udsigter. Vi slutter i Svejbæk, og får kaffe/kage på enten 
Ludvigslyst eller Ålekroen. Turen siges at være en af de smukkeste dele af Himmelbjergruten. 

 
9. oktober 2022   Syvårssøerne 
   Guide Susanne tlf. 21479669 og Jette tlf. 51647716 
Mødested: P-pladsen ved Svampeskoven, Rygbjergvej 50, 7183 Randbøldal kl.10:30. Klik her for kort (nr. 9) 
Beskrivelse: Ruten er på ca.12 km. På vej rundt i det kuperede landskab får vi en fantastisk udsigt over de smukke søer, som måske er tørlagte eller 
måske indeholder vand. Vi kommer forbi en mandskabsbunker fra 2. Verdenskrig og er måske heldige at se en flok kronhjorte. De mystiske 
Syvårssøer har deres navn af den simple grund, at de ikke altid er der. Fra gammel tid har man bemærket, at søerne dukkede op ca. hvert syvende 
år, eller også brugte man blot det magiske 7-tal til netop det uforklarlige. Fakta er, at søerne opstår og forsvinder med højden på grundvandet. Og selv 
om store mængder nedbør får grundvandstanden til at stige, er det ikke ensbetydende med svulmende søer. Grundvandsspejlet har sine egne 
"bakker og dale", og derfor er Syvårssøerne ganske uforudsigelige. Når søerne er udtørrede fremstår de som savannelignende sletter med højt græs. 
Vi slutter turen af med et besøg hos Bindeballe Købmandsgård, hvor man kan købe is eller hjemmelavet lagkage. 

 
6. november 2022 Skjoldhøjkilen/True Skov 
   Guide: Beate tlf. 51164877 og Helle tlf. 61716641  
Mødested: P-pladsen ved Jernaldervej/Spiralen. 8210 Århus V. kl. 10.30. Klik her for kort (nr.10). Bus 3A og 6A kører begge 3 gange i timen. Stå af 
ved Bispehaven/Rymarken 
Beskrivelse: Er du til lange, udfordrende stier, er True Skov og Skjoldhøjkilen oplagte udflugtsmål. Landskabet veksler mellem skov, åbne arealer og 
søer. Turen begynder ved Hasle Bakker med indgang fra Jernaldervej. Hasle Bakker er kunstigt anlagte bakker lavet af overskudsjord. 
Vi går igennem Skjoldhøjkilen med varieret natur. I forlængelse af Skjoldhøjkilen ligger Skjoldhøjskoven. Dele af skoven er henlagt som urørt skov. 
Derfra går turen gennem Skjoldhøjparken. Gennem hele området løber Voldbækken og sammen med fire regnvandsbassiner, giver det ekstra liv til 
området. Herfra går turen ind i True Skov. Området har et omfattende stisystem og vi finder en anden vej tilbage. 
 
 

4. december 2022  Også denne tur har det hele! – Kalø/Hestehave skov 
   Guide: Jette tlf. 51647716 og Solveig 27122739 
Mødested: Mødested: P-pladsen/ishuset ved Kaløvig, Molsvej 31, 8410 Rønde kl.10:30. Klik her for kort (nr.11). 
Beskrivelse: Skov, hav, hellig kilde, kirke og slotsruin med en pragtfuld historie. Det er endnu en af Gaias ture, som har det hele. Vi vandrer i 
Hestehave Skov, ad anlagte og knapt så betrådte stier, og ud til Kalø Slotsruin. Vejen derud er brostensbelagt og ca. 1 km. Området er en del af 
Nationalpark Mols Bjerge. Turen vil være på ca. 10 kilometer, har du lyst til en kortere udgave, kan du sagtens nøjes med 5. Efter turen besøger vi 
den skønne Gartnergården, hvor vi håber på julemarked og kaffe med kage i det charmerende gamle stuehus.  
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