Rold Skovs Venner forår og efterår 2020
Velkommen til årets 8 traveture med motion, frisk luft og i hyggeligt
selskab med Rold Skov Vennerne. I denne sæson besøger vi et
par lokaliteter, hvor vi aldrig har været før.

Hjerritsdal Mølle, Bramslev Bakker, Panoramaruten
Søndag den 8. marts 2020, kl. 9.30 - 13.30
Mødested: P-pladsen Hjerritsdalvej, 9500 Hobro.
Rute: P-plads – Tunneldalen – Hjerritsdal Mølle –Bramslev Bakker – Panoramaruten – P-plads.
En sjælden, og næsten glemt naturperle, i bunden af den gamle tunneldal ligger Hjerritsdal Mølle,
som for ikke længe siden, blev restaureret, og den snurrer
igen lystigt, når vandet rammer møllehjulet. Vi har formået at få møllen åbnet, så vi kan se den i
drift. Derudover skal vi op i bakkerne, og gå et stykke af den smukke Panoramarute ved Mariager
Fjord

Ersted og Nørlund skov
Søndag den 5. april 2020, kl. 9.30 - 13.30
Mødested: P-pladsen v/savværket på Torstedlundvej, 9610 Nørager.
Rute P-plads – Ersted skov – Lindenborg Å – Conradsminde – Nørlund skov – Torstedlund skov P-plads
Selvom der er meget granplantage i Ersted Skov, så er der så mange smukke partier med udsigt
over Lindenborg Å. Den et besøg værd, med alle dens slyng i denne del af skoven. Vi besøger
bøgeskoven lige før den lukker for alt lys. Vi skal høre om glemte borge og et berømt glasværk,
samt en bemærkelsesværdig brønd.

Marienhøj og Lindalene
Søndag den 3. maj 2020, kl. 9.30 - 13.30
Mødested: Markedsgade/Gammel Vivevej, 9560 Hadsund
Rute: P-plads - Marienhøj Plantage – Marienhøj Hede – Marienhøj Plantage – Lindalene – P-plads
Vi skal gå i den bynære og meget kuperede skov Lindalene, med smukke bøge, Marienhøj
Plantage og dens unikke historie, heden med den sjældne flora og fauna, et stykke natur i
særklasse, lige i kanten af byen Hadsund. En tur med et højt kulturhistorisk og biologisk indhold

Skindbjerglund og Rise skov
Søndag den 14. juni 2020 kl. 9.30 - 13.30
Mødested: P-pladsen Risevej, 9520 Skørping
Rute: P-plads – Rise skov – Engene ved Lindenborg Å -Skindbjerglund – Rise skov.
Vi går igennem den ny tilkøbte skov, Rise Skov og møder forhåbentlig de nytilkomne naturplejere,
”de vilde heste” sammen med kvæg og får. Dyrene er sat ud i Rise Skov og Skindbjerglund, for at
afgræsse og bide træer og buske så der kommer en lysåben underskov, til gavn for en meget
artsrig flora og fauna, der er kendetegnet for egeskov.
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Mariager Kloster, Mariager Fjord, Silleborg Hage
Søndag den 6. september 2020 kl. 9.30 - 14.30
Mødested: P-pladsen bag Saltcentret Ny Havnevej 6, 9550 Mariager
Rute: P-plads – Kyststi til Sandhagen/Cilleborg Hage – Marcillieborg – Asserdal - Mariager kloster
– P-plads.
Vi besøger Marcillieborg Skov, og vel nok det smukkest beliggende ”gods” langs Mariager fjord,
med en fantastisk udsigt. Vi går i de lave strandenge, langs de høje skrænter med skov så tyk
som urskov visse steder. Få historien om Marselis slægtens tilknytning til stedet. Stedets historie
vil blive fortalt af Per Frederiksen. Vi nyder den medbragte mad i de dejlige historiske rammer.
Foreningen byder på kaffe og Mariagerkringle i klosterhaven, og ikke mindst et besøg i Mariager
kirke med dens spændende historie om Birgitta Ordenen. Mariager kirke har fået et nyt smukt
orgel, som en af Rold Skovs Venner, har lovet at spille på til ære for os.
Bemærk at turens varighed er 1 time længere end normalt.

Astrup Nørskov og Hellum Skov
Søndag den 4. oktober 2020 kl. 9.30 - 13.30
Mødested: P-pladsen Madum Søvej, 9520 Skørping
Rute: P-plads – Astrup Nørskov – Hjørnet af Elsehøj Plantage – Langmosen – Hellum Skov – Ppladsen.
Vi vil nyde efterårets dufte og vi finder sikkert svampe på vor vej gennem Astrup Nørskov. Herfra
skal vi til Langmosen, som er et af de sidste moseområder i Rold Skov. Der vil blive fortalt om den
store Krondyr bestand i området. Hellum Skov er en rigtig produktionsplantage.

Jægersborg og Kærbjerg skov
Søndag den 1. november 2020 kl. 9.30 - 13.30
Mødested: P-pladsen Aspvej, 9520 Skørping
Rute: P-plads – Jægersborg Skov til hede stykket – rundt de om de mange moser – Kærbjerg
Skov – Madum Sø – P plads.
Vi skal gå langs de gamle enebærbuske i hede stykket og rundt om moserne i Jægerborg Skov. Vi
skal se hvordan det ser ud efter stormoprydning og hugst i en produktionsskov, og hvor hurtigt
naturen regenerer sig. Derefter bevæger vi os til den kuperede Kærbjerg Skov, der har sin egen
specielle flora på kalkbund, og se den flotte udsigter over Madum Sø.
Måske vil der være en overraskelse på denne tur.

Julefrokost men først en tur rundt til Jættestuen og Højene
Søndag den 6. december 2020 kl. 9.30 - ca. 16.00
Mødested: P-pladsen RebildPorten, 9520 Skørping
Deltagelse i Julefrokosten inkl. kaffe på Rebildhus 185kr.
Rute: P-plads – Jættestue – Vedsted Høj – Limovnen – Dybdal Hoved -P-plads
Julefrokost for egen regning. Pris 185 kr. inkl. kaffe - excl drikkevarer. Tilmelding er nødvendig.
Som traditionen byder, er årets sidste tur kortere end normalt. Vi skal høre om bronzealderen,
som har sat sit tydelige spor i den nordlige del af Rold skov. Vi har parkeret vore biler oven på en
velbevaret hemmelighed, og den historie skal vi høre om denne dag. Efter turen er der julefrokost,
og vi skal spille omvendt banko med mange gevinster.
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Det praktiske
Prisen pr. tur er 40 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.
Der er placeret et grønt Rold Skovs Venner flag ved mødestedet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden Marthin Nygaard marthin@email.dk eller se
www.roldskovsvenner.dk . Se også på Facebook Rold Skovs Venner

Med forbehold for ændringer i programmet

Vi ses i skoven
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