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Julegløggæbleskivevandreture

23. - 25. Nov

Til Blåbjergs bjergrige område/Vesterhavet/Filsø/Henne Badehotel samt
Sjelborg/Marbæk Klitplantage
Vi lægger hus og gulvplads til i Sjelborg ved Ho bugt lige nordvest for Esbjerg til
den 20. (?) og efterhånden meget traditionsrige og madglade juletur.
For dem som kommer allerede fredag aften (og det er næsten alle) er der efter lidt
lækker gryderet mulighed for at vælge: a) en spændende aftentur til Hjertings 2
nyskabelser inden for ”land art” – eller henholdsvis for de svampekyndige:
gigantiske støvbolde med lys i og for de fiskerikyndige: bestigbare stokastiske
bundgarnspæle og saltvandsbassin for de øvede, se nærmere
https://www.visitesbjerg.dk/hjerting-strandpark-esbjerg-gdk632865
Turen oppe på og langs den stejle klint i den månefulde nat er udfordrende med det
blege, stille Vadehav i baggrunden. På udturen tager vi den sikre tur gennem den
gamle smeltevandsdal ”Sjelborgdalen”, sådan at alle i hvert fald får oplevet turen til
Hjerting.
b) udveksling af minder og bedrifter i det forgangne år.
Lørdag bliver en spændende 12-16 km tur fra Henne Mølleå Badehotel hvor de
med deltagere pakkede biler parkeres, hvorefter vi vandrer nedstrøms langs den
uregulerede Mølleå ud til de yderste klitter mod Vesterhavet og derfra nordpå mod
Henne langs stranden med alle dens aflejringer af skaller og konkylier, døde måger
og sæler o.l. foruden et utal af spændende (levende) fugle. Vi skal selvfølgelig
undervejs finde et egnet sted at krydse ind i land for rigtigt at nyde de storslåede og
betagende klitheder inden vi ”pludseligt” befinder os i den spektakulære Blåbjerg
Klitplantage. Her er lyset stærkere og bjergene bliver derfor med en blånende
silhuet. I kanten af plantagen er der et perfekt formiddagskaffe sted, hvor man kan
skue langt ud over de navnkundige Lyngbos Heder. Vi forsætter gennem plantagen
med alle dens stejle skråninger og små-toppe, inden vi efter en dyb indånding
kaster os ud i bestigningen af Blåbjerg. Vi vælger den uciviliserede opstigning fra
vest og det er tilladt at pause undervejs. Oppe fra den fredede top er der en
uspoleret udsigt i alle retninger mod klithederne, Vesterhavet, Filsø, Ringkøbing
Fjord osv. Herefter går vi sydpå mod Henne Kirkeby gennem tilsandede ege
(Løvklint) hvor vi sikkert får fundet et godt og lunt sted til frokost/hvil. Herefter
venter der en både storslået/særpræget/ jomfruelig osv. tur ind langs det der en
gang var Danmarks (næst)største sø Filsø, men som nu takket være ”rigtige
venner” (Onkel Åge) er blevet naturgenoprettet, se nærmere
http://www.naturparkvesterhavet.dk/naturpark-vesterhavet/oplevelser/filsoe/
Det er utrolig spændende at se hvordan landskabet/natur igen ændrer form og
indhold, samt hvilke typer af fugle der har fundet deres plads her - hvad enten der
er stand- eller trækfugle. Langs søen er der opført flere, meget spændende
fugletårne indrettet med kikkerter og bænke. Med lidt held får vi set odder (i hvert
fald spor efter) og havørn(e). Forhåbentlig med tørre sokker går vi de sidste km i et
helt unikt lyngbedækket klitområde langs den slyngende Mølleå og sikkert også
med en rød-orange sol der blænder os betagende. Endelig når vi tilbage til Henne
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Mølleå Badehotel, hvor der både venter os lidt godt til det indvortes og
efterfølgende kulturradikale ”opstød”, se nærmere http://www.hennemoelleaa.dk/.
Vi kører fra Sjelborg præcis kl. 9.00 med aflæsning ved badehotellet ca. kl 9.30,
sådan at vi kan gennemføre programmet samt at alle mætte og trætte burde kunne
vælte ud i en bil lige uden for badehotellet helst ikke senere end 16.30.
Tilbage i Sjelborg laver vi aftensmad, spiser og hygger, rafler og gløgger indtil den
sidste pebernød er blevet afsjælet. Lørdag aften bliver der ingen nattur, men vi vil
sætte pris på at alle er udhvilede og ædruelige inden søndagens strabadsiøse tur.
Programmet for søndag er en tur rundt i Sjelborg og Marbæk Klitplantager hvor vi
ser på indlandsklitter, gamle fyrreskove og idylliske skovsøer. Der bliver også plads
til et spændende besøg på Myrtuegård med lyd og billeder af Vadehavets beboere
gennem tiderne – både de 2/4-benede inklusiv de bevingede. Her vil
Hjerteforeningen sikkert byde på en opstrammer samt småkager. På den yderste
"top" spiser vi vores medbragte madpakke medens vi lader tanke og blik skue ud
over det udstrakte Vadehav med Skallingen/Langli i baggrunden og den store flods
(Varde Å) udløb i samme. Her efter går vi langs det blikstille (?) vadehav og nyder
solnedgangen i det samme. Der bliver rig lejlighed til at se et utal af
trækkende/fouragerende fugle, lige som sælerne nu har fundet ud af at fouragere i
Varde Å’s tidevandsrende samt et par forkølede ornitologer.
Tilbage i Sjelborg afsluttes juleturen med varm kakao og æbleskiver mm.
Medbring:

sovepose, liggeunderlag og hjemmesko, samt passende tøj til
vejrliget.
Der er tillige gode faciliteter for teltliggere, vinterbadere, hesteviskere
og andet godtfolk.

Turudgift:

Ca. 250 kr. eller efter regning. Der betales tillige et kørselsgebyr på
50 kr. som fordeles til dem som lægger bil til turen til Henne. Vi
sørger for indkøb til aftensmad fredag og lørdag, morgenmad lørdag
og søndag, samt kage, te og kaffe, Medbring selv frokost lørdag,
drikkevarer og en dims til 25 kr. som vi kan rafle om. Vundne
raflegaver skal tages med hjem.

Transport:

Bus nr. 1A med minuttal 31fra Busterminalen (passer med tog fra
Kolding). Du skal stå af på hjørnet mellem Sanatorievej/Sjelborgvej
og så til fods bevæge dig ca. 500 m mod vest ad Sjelborgvej.

Tilmelding: Af hensyn køkkenet er det nødvendigt med tilmelding senest den
18/11 2018. Maks. 18 deltagere som udvælges efter ”først til mølle”.
Turarrangør:

Bodil Krenzen og Leif Wagner Jørgensen
Sjelborgvej 76, 6710 Esbjerg
Tlf. 23 34 41 58/ 21 66 46 75
e-mail: lwj-sjelborg@bbsyd.dk
For at begrænse CO2 udslippet bedes du tillige angive om du kører i
egen bil, hvor mange flere du kan have med og din rejseplan.
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Juletur

Søndag 2. dec.

Som traditionen tro bliver Juleturen 2018 også i det smukke område syd for
Aarhus.
Der er afgang klokken 10.00 fra p-plads ved Ørneredevej 19.
Foran os har vi en vandring på ca. 15 km. Vekslende mellem skov og strand kommer bl.a. forbi Moesgård - Fulden og Giber Å.
Der bliver tid til flere pauser undervejs (husk madpakken til frokost). Vi vil være
tilbage ca. 14.30.
Kajakklubben Viking har også i år været så venlig at stille deres lokaler til rådighed.
Her slutter vi af med gløgg og æbleskiver. Nyd det sammen med den flotte udsigt
over Aarhus bugten.
Vel mødt på juleturen.
Mødested:

P-plads ved Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg.

Medbring:

Mad og drikkelse til vandreturen .

Pris:

Beskeden udgift til gløgg og æbleskiver.

Tilmelding: Af hensyn til indkøb vil vi gerne have din tilmelding senest 27. nov.
Mona Larsen
mona-larsen@live.dk
30296883

Synnøve Jørgensen
synnoeve.joergensen@mail.dk
30711531

Hvor skal folk dog hen i den fart?
Selvfølgelig skynde sig hjem og melde sig til juleturen.
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Nytårstur

28. dec - 1. jan

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 Mattrup Ådal eller for de geografisk ukyndige ca. 6 km syd/sydøst for Nørre
Snede.

Hytten ligger ca. 3 km nord for Klovborg ved Mattrup Å, som har sit udspring i Torup
Sø i sø- landskabet omkring Kongsø Plantage. Åen danner på det nedre forløb ved
hytten en dyb kløft, hvor å-vandet gennem mange slyngninger endelig falder til ro
ved udløbet i Gudenåen. Dvs. vi er virkelig på den Jyske Højderyg, et landskab
skabt af isen og smeltevandet fra den sidste istid. Læs mere om hytten på
http://www.tranholmhus.dk/
Til beroligelse for dem som var med på nytårsturen sidste år, kan det nævnes at
hytten har 5 toiletter og ditto meget lækre bade faciliteter. Alt i alt en rigtig
luksushytte til vederkvægelser efter dagens formodede hårde strabadser.
Her finder du storslåede skove, og heder, gennemskåret af dybe ådale, samt søer i
alle mulige størrelser. Søer som er blandt de reneste i kongeriget. Hele området
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emner i den grad af uberørthed; i sandhed en passende ramme for en Nytårstur i
Natur & Fjeld. Dette område er virkeligt ”hjerteblod” for vores forening gennem
mange år. Her er mangt et ungt menneske blevet ”knækket” efter lange voveture,
men kun for næste morgen at erkende at der er en verden uden for stenbroens
lyksaligheder. En verden hvor naturen, lyset og landskabet tager plads i din sjæl.
Nytårsturen er altid populær hos vores medlemmer, specielt er det en god
”begynder” tur for nye og nyere medlemmer, da vi ligger på en fast ”lejrplads” med
civiliserede forhold, sådan at du ikke evt. behøver at anskaffe telt og andet specielt
udstyr. Du får også mulighed for at lære andre medlemmer af foreningen at kende,
samt få lejlighed til at snakke udstyr med en af foreningens mange erfarne fjeldfolk,
inden du "kaster" dig ud i et uoverskueligt, stort og frem for alt dyrt marked for
fjeldudstyr (NB: De fleste udstyrsforretninger giver i øvrigt 20% rabat for
medlemmer af NF).
Der er mange turmuligheder:
Lige uden for hytten, f.eks.
A) Opstrøms på vestsiden af Mattrup Å langs søerne Stigsholm Sø, Halle Sø,
Torup Sø. Turen tilbage kan lægges lidt længere mod øst langs søerne
Rævsø, Pytsø, Grane Langsø, Kalgård Sø, Kongsø, for til sidst at komme til
retur til Halle Sø, hvor fra Mattrup Å kan følges på østsiden af åen.
B) Nedstrøms Mattrup Å havner man i den smukke og betagende Mattrup Skov,
hvor fra der kan arrangeres fine ture rundt i skoven og sydover til Donnerup
Plantage. Retur på sydsiden af Mattrup Å. Uden at vide det, men så må der
være både isfugl og vandstær ved denne bjergkløft lignende ”elv”.
Efter en kort biltur:
C) Rundtur med udgangspunkt fra Hampen Sø til Langbjerg Plantage og retur
via Bredlund Plantage.videre til VradsNedstrøms Skjern Å gennem Hastrup
Plantage, over i den frodige Lille Tykskov, direkte langs elven til Mes Søen,
hvor isfuglen på denne årstid slet ikke kan lade være med at vise sig frem
sine stærke farver.
De klassiske ture med udgangspunkt hos købmanden i Vrads:
D) Mod øst til Salten Ådal profilen og kollerne i Velling skov
E) Mod nord til Skærbæk plantage med øde hede strækninger gennemskåret af
dybe bække. Et sandt eldorado for kronhjorte, vilde heste og ulv(e?).
F) Mod sydøst til de storslåede søer ved Bryrup.
Ovenstående turforslag er kun vejledende og traditionelt plejer deltagerne at bruge
(noget/det meste af) aftenen på at planlægge andre og ”bedre” turmål. Topografiske
kort kan udskrives på http://k.pegel.dk/. Ved tilmelding vil de nødvendige kort blive
tilsendt som PDF filer lige klar til at printe eller downloade på Smarten.
Nedenstående turarrangører har ansvar for at alle deltagere får et måltid mad hver
aften, herunder den helt specielle nytårsmenu. Turarrangørerne koordinerer indkøb
og tilberedning af den fælles ftensmad, inklusiv festmad til nytårsmiddagen, samt
køb af the og kaffe til alle 4 dage. Det vil det være dejligt, om nogen på forhånd
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byder ind med medbragt eller ideer til fælles mad. Der er ingen grænser for hvor
taknemlige vandrere er efter en god tur i frisk luft, og godt selskab.
Sted:

Trandholmvej 17, 8765 Klovborg. Hytten vil være åben fra fredag den
28. december kl.18.00. Ved ønske om tidligere ankomst kontakt
undertegnede vedr. nøgle.

Overnatning: 24 senge i 2 x 12 personers rum
4 senge i 2 dobbelt værelse. Disse senge kan reserveres til
deltagere med særligt behov
Ca. 21 shelterpladser fordelt på 3 shelters
Udendørs teltning eller bivuak – ubegrænset antal pladser
Medbring:

Fodtøj og beklædning til dagsture i vintervejr, samt morgenmad,
frokost og drikkevarer til hele turen. Aftensmad alle dage inklusiv
nytårsaften, vil blive tilberedt og fortæret i fællesskab.
Hvis du vil sove ude i shelter, så husk en særlig varm
sovepose/liggeunderlag.

Pris:

Fast enhedspris for leje af hytte og fællesmad bliver 650 kr per
deltager.
NF giver underskudsgaranti på arrangementet, så du er sikker på at
dette blive den endelige pris. Et evt. overskud tilfalder foreningen.

Tilmelding: Leif Wagner Jørgen på e-mail lwj-sjelborg@bbsyd.dk.
Ved tilmelding får du bekræftelse og oplysning om elektronisk
betaling af deltagergebyret på 650 kr. Dette beløb skal være indbetalt
senest 15. december af hensyn til ”køkkenet”.
Maks. 40 deltagere.
Ved tilmelding bedes du oplyse:
- om du er af den sociale type der gerne vil forberede/tilberede et af
aftensmåltiderne (fredag, lørdag, søndag, mandag) eller måske bage
kage eller andet lækkert. Alle udgifter her til vil blive refunderet.
- om du ønsker samkørsel i egen bil eller som passager. Så vil vi
søge at etablere kontakter.
- ankomst tidspunkt torsdag, fredag, lørdage eller søndag.
- tlf.nr. og e-mailadresse
- om type af overnatning
Turarrangører:
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Ole Kjeldberg
Bodil Daugård
Aase Shelde
Anne Carøe
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Bulbjerg til Lønstrup 13.-18. april
(forpåske+skærtorsdag)
I samme periode i fjor gik vi 8 mennesker i 5 dage gennem Nationalpark Thy fra
Thyborøn Kanal til Bulbjerg. Turen, som her opslås, er en fortsættelse af turen i fjor
– og ligeledes en tur af 5 dages varighed. Vi er ude af Thy; men vi færdedes stadig
gennem en masse af Danmarks mest øde og udstrakte natur i de brede bræmmer
af klitheder og plantager langs Jammerbugten og senere på høje imponerende
kystskrænter.
På turen vil vi dels følge Nordsøstien, dels etaper af den nye Hærvejsrute og dels
mine egne rutealternativer. På den måde får vi den optimale rute. Men da hele
ruten er på 100 km, bliver det altså i snit til 20 km pr. dag.
Du skal være i god kondition og kunne bære telt og oppakning fra sted til sted på
en tur af 5 dages varighed. Erfaring i at overnatte ude på de kolde årstider samt
udstyr hertil vil også være en klar fordel.
Vi mødes lørdag eftermiddag på P-plads ved Søvej på hovedvej 11 mellem Bjerget
og Vust. Herfra går vi til teltplads i Vester Torup Plantage, ret tæt ved Bulbjerg, ca.
3½ km fra hovedvejen.
Søndag går vi først til Bulbjerg og derfra mod øst ad et par hjulspor gennem
klitterne til Tvorup Strand, som vi går syd om ind gennem Plantagen. Vi følger
Nordsøstien videre østover ad bl.a. Udklitvejen og til sidst ind gennem Kollerup
Plantage til shelterplads der. Dagsetape: 22 km.
Mandag fortsætter vi ad stier gennem fantastiske klitlandskaber til Svinklovene og
herfra mod øst på kammen af den gamle kystskrænt i kanten af Svinkløv
Klitplantage. Herfra vidt udsyn over Jammerbugten. Forbi det nedbrændte
traditionsrige Svinkløv Badehotel, der nu er under genopførelse, og videre gennem
plantagen til Slettestrand. Videre ad stier langs de gamle imponerende
kystskrænter, Lien, hvor store dele er fredet som Natura2000 områder, til Fosdalen,
der er kendt for sin frodighed i et ellers barskt område. Vi overnatter på shelterplads
i Langdal Plantage. Dagsetape: Ca. 20 km.
Tirsdag går det bl.a. gennem den store Tranum Klitplantage og flere store åbne
klitarealer. På en del af strækningen kan vi vælge enten Hærvejen og Nordsøstien,
der her går 2 forskellige udmærkede veje til Blokhus Klitplantage. Vi slutter dagen
med overnatning på stor shelterplads i den nordligste del af Blokhus Klitplantage.
Forventet dagsetape, ca. 22 km.
Onsdag formentlig ad ”Sti 100” bag om et stort sommerhusområde mellem Blokhus
og Grønhøj, bl.a. gennem det fredede areal ”Lille Norge” og forbi udsigtspunktet
Ørnbjerg. Senere følges stranden til efter Løkken. Derefter går vi på de høje
skrænter et langt stykke mod nord. Omkring Nr. Lyngby, går vi nogle km ind i land
og overnatter på teltplads i Kajholm Skov. Dagsetape formentlig godt 26 km. (Her
satser jeg dog på at finde et bedre alternativ lidt tidligere på ruten).
Rygsækken 6/2018
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Skærtorsdag går vi igen ud til kysten, hvor der nu følger en strækning med rigtig
høje skrænter, som kulminerer ved det gamle Rubjerg Knude Fyr. Ret kuperet i de
store sandbanker der. Vi fortsætter til Lønstrup forbi stedet, hvor den nu nedrevne
Mårup Kirke lå. Dagsetape ca. 7-8 km.
Mødested:

Ved Søvej på hovedvej 11 mellem bjerget og Vust, sen eftermiddag
d. 13. april. Nærmere tidspunkt specificeres ved tilmelding.

Offentlig transport:
Bus 70 Thisted-Aalborg til Søvej mellem Bjerget og Vust. I
Fjerritslev forbindelse fra Flixbus fra København. I Lønstrup booker vi
kørsel til Hjørring, hvorfra jernbane.
Medbring:

Alt til en telttur i april, hvor der stadig kan blive frost. Der kan
provianteres et par steder undervejs. Sats ikke på shelters!

Tilmelding: Jens Brun på email: jensbrun1@gmail.com eller tlf. 29602569.
Foto: Lejrpladsen på planlægningsturen (Lisbet Clausen)

Turkalenderen ser lidt ”tam” ud i år
Årets Planlægningsweekend til Fanø, hvor øen lagde ”Albuen” shelterplads til vores
rådighed, var på alle måder succesfuld:
•

Mange flotte ture på kryds og på langs af øen, gennem skove, klitter og
strande, vader og udsigter mmm.

•

Vi mistede ikke nogen medlemmer i de skiftende flod/ebbe bølger.

•

Maden var perfekt hos Dino i Nordby

•

Vi stod ikke ved et forkert stoppested, da vi forstoppede skulle med bussen
til Albuen

•

Taler og ideer til nye turmål var der nok af.

MEN slutresultatet ser lidt tamt ud. Kun 16 ture (plejer at ligge stabilt på ca. 25).
Slet ingen ture i sommermånederne.
Så til alle jer seje gutter (m/k) hvor er jeres bidrag til turkalenderen blevet af.
Husk nu at hele Natur & Fjelds berettigelse og dermed overlevelse) ligger i, at der
bliver lavet ture af og for medlemmerne.
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Turkalender
Fra
2018
13. - 18. okt
27. - 28. okt
2. - 4. nov
23. - 25. nov
2. dec

Beskrivelse

telt /hytte

Hvem

Hvor

Harzen pionertur i efterårsferien
Bestyrelsesmøde
Efterårsfarver og søer i
Silkeborgskovene
Gløggtur, Henne Strand, Blåbjerg
Klitplantage, Filsø, Marbæk
Juletur, Århus

Herberg
Telt/hytte
Telt

Jens Brun
Bestyrelsen
Jens Brun

Tyskland
Jylland
Jylland

telt/hus/
shelter
en dags tur

Leif og Bodil

Jylland
Jylland

Hytte

Mona og
Synnøve
Bodil & Leif

Telt/shelter

Bodil & Leif

Jylland

Telt
Telt/hytte

Inger og Ole
bestyrelsen

Jylland
Fyn

en dags tur

Søren

Hoteles en
Etapes
Bulbjerg til Lønstrup fortsættelse af Telt, shelter
Vestkysttur
Trækstien Silkeborg – Bjerringbro, Telt
telt/shelter
Mols høj og lav
Telt
Vandring ved søerne Raslungen,
Telt
Halen og Immeln, område på
grænsen mellem Skåne og
Blekinge
Vandring fra Ry til Funder via
Telt
Salten Langsø og Vrads-området.

Søren
Jens Brun

Københav
n
Portugal/
Spanien
Jylland

Jens Brun

Jylland

Jesper Norup
Jesn Brun

Jylland
Sverige

Jens Brun

Jylland

28. dec -1 jan Nytårstur til Mattrup Ådal mellem
Horsens og Nr Snede
2019
1. - 3. feb
Tidlig vintertelttur til Grejsdalen, fra
Jelling til Vejle
1. - 3 mar
Sen vintertelttur
7. - 10. mar
Generalforsamling: Kridthuset ved
Føns
16. mar
Københavnertur med Uventede
bjergtoppe
7. - 28. apr
Porto til Santiago de Compostella
13. - 17. apr
10. - 12. maj
24. - 26. maj
30. maj – 2.
juni

7. - 10. juni

14. sept

Planlægningstur, måske
Røsnæsgård

27. - 29. sept

Bævertur til Klosterhede Plantage i Telt
kronhjortenes brunsttid (ny
variant).

Rygsækken 6/2018

Telt, shelter, Bestyrelsen
værelser
Jens Brun

Jylland

Sjælland

Jylland

11

Velkommen til nye medlemmer
Martha Friis

Ribe

Nina Jensen

Højbjerg

Usikker på udstyr, sværhedsgrad på turene eller andet? Så er du altid meget
velkommen til at kontakte turmageren på en konkret tur, du har i kikkerten. Du kan også
altid kontakte et medlem af bestyrelsen (kontaktoplysninger side 2). Turvejledningen kan
måske også give dig nyttige informationer. Endelig er der den årlige introtur, som i reglen
finder sted i juni måned.

Ture
Dato

Tur

Rygsækken

2. - 4. nov

Efterårsfarver og søer i Silkeborgskovene

2018/5

23. - 25. Nov

Julegløggæbleskivevandreture

2018/6

2. dec.

Juletur

2018/6

28. dec - 1. jan

Nytårstur

2018/6

