Slum, Sygdom, Skud, Spelt og Svanemøller
Dato: 16. marts 2019
Slum, Sygdom, Skud, Spelt og Svanemøller (16/3) Den efterhånden traditionelle
Københavnertur går denne gang til Østerbro og omegn. (de uventede bjergtoppe er aﬂyst –
men der vil nok være et højdepunkt eller to) Fokus på denne tur er de utrolige kontraster der
er I københavn – Charmerende – men underligtVi starter i forhallen på Østerport […]

Generalforsamling: Kridthuset ved Føns
7. marts 2019 - 10. marts 2019
Generalforsamlingstur

7. – 10. marts 2019 Forlænget weekend

hyttetur til Kridthuset ved Føns Vig Denne gang blivermødestedet Kridthuset ved Føns Vig
beliggende helt ud til Lillebælt ca. 10 kmsydøst for Middelfart. Hytten tilhører Sct. Georgs
Gildet i Middelfart, som erhvervede hytten i 1961. Hytten virker nok som en lidt ”sølle” 30hytte, men den er nymalet […]

Sen vintertelttur
1. marts 2019 - 3. marts 2019
Sen vintertelttur fra 1. til 3. marts 2019 I år går turen til Hald Sø og området sydøst for
Viborg. Vi mødes fredag aften eller lørdag morgen kl. 9.30 på shelterpladsen ved Hald
Hovedgård, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. Lørdag går vi den klassiske tur rundt om Hald Sø
på i alt 20km. Turen rundt om Danmarks […]

Tidlig vintertelttur i Rold Skov
1. februar 2019 - 3. februar 2019
Tidlig vintertelttur i Rold Skov I turkalenderen fra november stod der, at der skulle være en
tidlig vintertelttur i weekenden 1.-3. februar 2019. Skal vi have en sådan? Ja, selvfølgelig skal
vi det!!! Det bliver bare med mig som turmager i stedet! Turen kommer til at gå til ukendte
og kendte steder i Rold Skov. […]

Nytårstur til Mattrup Ådal mellem Horsens og Nørre Snede
28. december 2018 - 1. januar 2019
Nytårstur 2018/19 Igen i år skal vi på nytårstur/-kur, det er sikkert. Lige så sikkert er det at vi
skal til Tranholmhus midt i Mattrup Ådal Er du til hyggeligt samvær med andre vandrere, i en
afslappet atmosfære, er nytårsturen sikkert noget for dig. Denne gang bliver mødestedet
Tranholmhus, en renoveret spejderhytte som ligger midt i […]

Naturens spisekammer version 2
17. august 2018 - 19. august 2018
Naturens spisekammer version 2 Vi vil igen begive os ud i naturen med opmærksomheden
rettet mod spiselige planter og bær. Hvad vi ﬁnder, må forblive en overraskelse. Det kan
være enebær eller blåbær, måske stadig lidt hyben eller klitrose og tidlige svampe. Her er
det nysgerrigheden og et andet nærvær der er i fokus fremfor […]

Ho klitplantage
3. august 2018 - 6. august 2018
Ho klitplantage Skallingen og Langli Den skarpsindige læser har sikkert fundet ud af at dette
ikke er 2. etape af Jubi 50 turen, men i stedet er årets mest storslåede naturoplevelse til Ho
Klitplantage, Skallingen samt den mindste af vadehavsøerne, Langli. Her er det hele, men
frem for alt sand, sand og atter sand tilsat […]

