Rold Skovs Venner forår og efterår 2018
Velkommen til 8 spændende traveture, hvor vi er i selskab med andre glade
vandrere og ikke mindst vores muntre turledere og makkerpar Helge Qvistorff og
Marthin Nygaard.
Årets ture bliver beskrevet i bogen: Med statsskovrider Bendt Egede Andersen på 6 ture i Rold
Skov. Du kan sidde ganske mageligt og læse om disse ture, men hvad med at komme og opleve
dem "uden filter"
Hold godt øje: Vi har fået flag, som bliver placeret ved mødestedet.

Jægersborg Skov og Fræer Purker
Søndag den 4. marts kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Lindenborgs p-plads 4,5 km syd for torvet i Skørping (på venstre hånd)
Året første tur er en rigtig skovtur, hvor vi går i den del af Lindenborgskovene, der hedder
Jægersborg Skov og Fræer Purker. Vi går gennem flot granskov, som Lindenborg er så kendt for.
Men vi ser også moser, en eventyrlig bevoksning med mangestammede bøge, gamle egetræer,
oprindelig hede og Madum Sø.

Naturens skønhed
Søndag den 1. april kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: P-pladsen ved Vælderskoven mellem Rold Stor Kro og Rebild Bakker.
Det er en forårstur rundt om Gravlev Sø. Der er så smukt, så smukt i Lindenborg Ådal, og vi skal
høre om engfloraen og om fuglelivet (tag kikkerten med), men naturligvis skal vi beundre
bakkeknuderne, der ligger på række med Ørnebjerg som den største. Vi krydser til østsiden og går
op på Gravlev Kirkegård for at kigge på en flot piges ”baller”.

I rad og række
Søndag den 13. maj, kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Statsskovens p-plads for enden af Skovvej i Arden.
Vi skal besøg den del af Statsskoven, der hedder Hesselholt Skov. Vi vil se flotte
bøgebevoksninger, der er både smukke og gamle, men vi vil også se granskov, hvor træerne står i
snorlige rækker, og det er noget, som Marthin sikkert vil fortælle om, for det vil snart være et
særsyn i Statsskovene. Qvistorff vil nok fortælle om nogle af skovens farverige skovridere, inden vi
kommer til de betagende træer i ”Jætternes Baghave”

Mosetur
Søndag den 10. juni kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: P-pladsen ved Grøndalen for enden af Rebild Skovhusevej
Skovens største kæmpehøj skal vi besøge, inden vi går gennem Ritmesterskoven og fortsætter
gennem Store Økssø mose og Havemosen og til Store Økssøs bedste udsigt. Vi skal se dyrene
ved Krogmose og Luskimose, hvorfra vi går videre til Troldefaldet og tilbage til bilerne.
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Planteskole, svampe og Rold Skov bøge
Søndag den 2. september kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Ved skovsøen på Rebild Kirkevej
Vi skal høre noget om planteskoler og frø, men også om svampe, inden vi kommer til Slettingen
og den usædvanligt smukke sti langs med højdedraget ovenfor Lindenborg Å. Så går vi til
Bjergeskov og professor Weiss forsøgsbeplantning, hvor vi kan se, hvor beskeden en vækst
Roldskovbøgen har i forhold til andre bøgearter. Herfra går vi tilbage til bilerne.

Kulsviere og prinsesser
Søndag den 14. oktober kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: P-pladsen ved Rebild Porten
Vi skal først gennem Rebild Bakker til Lille Stendal og til Kulsvierpladsen, hvor vi skal høre saftige
historier om kulbrænderne. Gennem Store Stendal kommer vi til Balgårdsti, hvor vi skal se
skovens højeste træer. Nu kommer vi til Urskoven og Troldeskoven, og her skal vi selvfølgelig
høre den muntre historie om ”Prinsessetræet”.
.

"De tre søer"
Søndag den 11. november kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Statsskovens p-plads på Møldrupvej 1,5 km syd for torvet i Skørping.
Vi kalder turen for ”De tre søer”, for vi skal besøge både Mossø, Store Økssø og Lille Økssø. Men
på turen kommer vi også forbi Jamborettepladsen, Hestegraven og Røverstuen. Inden vi går
tilbage passerer vi Ritmesterbøgen og Bette Hedekrog, og snart er vi ved vore biler.

Hemmeligheder.
Søndag den 9. december kl. 9.30 – ca. 16
Mødested: P-pladsen ved "Den jyske Skovhave" på Møldrupvej.
Tilmelding til julefrokost for egen regning. Selve traveturen er gratis.
Se pris og tilmelding på www.roldskovsvenner.dk
Juleturen er ikke så lang, men vi skal have en herlig vandring gennem Skovhaven, hvor vi skal
høre om spændende træarter, men hvor vi også skal høre muntre anekdoter og noget om
træernes hemmelige liv … og så er det til en velsmagende julefrokost på Rebildhus.
Så kan vi ønske hinanden glædelig jul og på gensyn på nye, herlige ture i 2019.

Prisen pr. tur er 35 kr. for voksne og gratis for børn under 12. Dog er turene ikke altid velegnet til
klap- og barnevogne. Vi holder frokostpause undervejs, så tag evt. mad og drikkevarer med.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden Marthin Nygaard marthin@email.dk eller se
www.roldskovsvenner.dk
Med forbehold for ændringer i programmet
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