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Tidlig vintertelttur 1. - 3. feb

Er desværre aflyst.

Foto: Spanien april – maj 2018, Merida (Lisbet Clausen)
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Sen vintertelttur 1. - 3. marts
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 dybeste sø, rummer oplevelsen af et dramatisk 
landskab, formet af ismasserne i sidste istid. Ruten bringer os gennem 
Troldeslugten, ud over den øde Stanghede med udsigt over det omgivende 
landskab. Langs med den skovklædte søbred og op og ned af de stejle slugter ned 
til søen. Det er med andre ord en lidt krævende tur i udfordrende terræn. Der bliver 
også mulighed for at se nærmere på kulturhistorien omkring Hald Hovedgård, hvor 
man pt. er i gang med et større projekt, se mere på www.defemhalder.dk

Søndag bliver der en lidt kortere tur på 15 km, hvor vi starter og slutter ved Viborg 
Domkirke. På turen ser vi nærmere på Klostermarken, et gammel militært 
øvelsesområde. Herefter går vi op på Broddingbjerg og bevæger os ned gennem 
Ødalen frem til Bruunshåb. På tilbageturen går vi gennem Papskoven og de tætte 
egekrat langs med Viborg Golfklub, hvor der flere gange er set ulve! Vi håber på at 
slutte af med et cafébesøg i Viborg.

Mødested: Shelterpladsen ved Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Ankomst: Fredag eller lørdag senest kl. 9:30

Medbring: Alt til shelter/telttur incl. mad til eget forbrug

Turledere: Inger Astrup og Ole Kjeldbjerg

Tilmelding: senest den 24. februar til Ole Kjeldbjerg Tlf. 40 56 15 66 eller email: 
olek.aarhus@gmail.com
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Generalforsamling 9. marts

I forbindelse med den forlængede weekendtur til Kridthuset ved Føns Vig sydøst for
Middelfart afholder Natur & Fjeld Generalforsamling lørdag aften den 9. marts 
2019. 

Annonce til weekendturen ses andet steds i dette nummer af Rygsækken.

Generalforsamlingens dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Regnskabet vil foreligge til 
gennemsyn fredag aften.

4) Indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af bestyrelse:

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Ole Olsen.
Hans Verner Jensen

2 suppleanter er på valg:
Bodil Krenzen
Elsa Nielsen

Valg af revisor.

Valg af revisorsuppleant.

7) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et af 
bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Det er vigtigt for en forening som NF at bestyrelsen hele tiden har føling med og 
kan inspirere medlemmerne til at ”lave ture for og med hinanden”. Husk: Uden ture 
ingen forening. Uden deltagere på ture igen forening.

Vi vil derfor bede så mange som muligt både at møde op men også at stille op, så 
foreningen kan udvikle sig i den ”retning” som du tror at ”turen” skal gå til.

Bestyrelsen.
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Slum, Sygdom, Skud 16. marts
Spelt og Svanemøller

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 underligt

Vi starter i forhallen på Østerport station – og slutter sandsynligvis på Ryvang 
station ved 15 tiden – efter at have gået 12-13 kilometer. (De foregående år har dog
vist at det heldigvis er sjældent det går som jeg forudser)

Undervejs skal vi se. Kastellet med de militære bastioner, Classens have, 
Rosenvænget, Brumleby, Speltbastionerne på Østerbrogade, Århusgades rester, 
En glemt markvej, Koleraens konsekvenser, Husarkassernen, Østre Gasværk, 
Svanemøllen, Noget som ikke er en Minaret – men noget helt andet, 
Svanemøllehavnen, Mindelunden etc

Mødested: 16/3 kl 10 i forhallen på Østerbro station

Tilmelding: senest en uge før til soeren@steensgaard.net

Pris: Det koster gratis – men husk termokaffe og frokost
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Portugisisk Påske 8/4 – 26/4
Pilgrims-Promenade fra Porto til Santiago 
Turen er den sidste del af en gammel Pilgrimsrute – med alle de traditioner der 
hører med. Vi går hele vejen så Du kan få et pilgrimsbevis når vi når frem til 
Santiago. Turen er planlagt med korte vandredage uden barske stigninger– så vi 
kan nyde naturen og kulturen undervejs. Hvis nogen har brug for længere dage er 
der rige muligheder for omveje J (Vi har gode kort – så det kan planlægges)

Der vil være venlige mennesker, levende byer, døde byer, regnvejr, solskin, 
grusveje, skovveje, mange brosten (suk), asfalt, kirker, cafe’er, udsigter, andre 
vandrere, god kaffe, øl, vin, mad, levende kultur, fattigdom, rigdom,natur, kultur (og 
mangel på samme) og masser af oplevelser.

I påsken (semmana santa) er der påskeoptog næsten overalt i Spanien og 
Portugal. Vi har en hviledag palmesøndag i ponte de Lima – så vi kan se optoget 
der i sin fulde længde – og hvis vi er heldige vil vi også opleve andre optog 
undervejs.

Start: Mandag morgen 8/4 på Portos banegård

Slut: Fredag eftermiddag 26/4 efter messen i Katedralen i santiago

Tilmelding: (af hensyn til forudbestilte overnatninger hvor det er muligt) til 
soeren@steensgaard.net senest ½ - men gerne så tidligt som muligt.

Pris: 25-40 euro om dagen

Vejret: Umuligt at forudsige - mellem 10 og 30 grader – alt mellem bagende 
sol og silende heldagsregn

Overnatning:Indendørs i senge på sovesale – men du bør have lagen + sovepose 
med

Transport: Du kan flyve til Porto og hjem igen fra Santiago. Begge byer er 
stationsbyer. Rome2rio.com er god når man skal planlægge rejser – 
og momondo.com er ikke så ringe til at finde flyrejser.

Turledere: Søren og Lisbeth

Den planlagte kalender (den kan dog ske ændringer) Km

Mandag 08-04-2019 fra Porto Til Vairão 15

Tirsdag 09-04-2019 fra Vairão Til São Pedro de Rates 12

Onsdag 10-04-2019 fra São Pedro de Rates Til Barcelinhos 14

Torsdag 11-04-2019 fra Barcelinhos Til Portela de Tamel 11

Fredag 12-04-2019
fra Portela de Tamel Til Vitorino dos 
Piães 12
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Lørdag 13-04-2019
fra Vitorino dos Piães Til Ponte de 
Lima 8

Palmesønda
g 14-04-2019 Ponte de Lima 0

Mandag 15-04-2019
fra Ponte de Lima Til San Roque  
(Rubiaes) 15

Tirsdag 16-04-2019 fra San Roque  (Rubiaes) Til Pacos 12

Onsdag 17-04-2019 fra Pacos Til Tui 10

Skærtorsdag 18-04-2019 fra Tui Til O Porriño 14

Langfredag 19-04-2019 fra O Porriño Til Redondela 16

Lørdag 20-04-2019 fra Redondela  Til Pontevedra 17

Påskesønda
g 21-04-2019

fra Pontevedra Til San Mamede de 
Portela 12

Påskedag 22-04-2019
fra San Mamede de Portela Til Caldas 
de Reis 11

Tirsdag 23-04-2019 fra Caldas de Reis Til Herbon 15

Onsdag 24-04-2019 fra Herbon Til Teo 14

Torsdag 25-04-2019 fra Teo Til Santiago de Compostela 13
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Foto: Spanien april – maj 2018 (Lisbet Clausen)

Foto:Sønder Ho havn, planlægningstur (Lisbet Clausen)
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Trækstien (10.)11.-12. maj
Fra Silkeborg til Bjerringbro

Turen tænkes gennemført som dagsture uden stor oppakning og har indlagt 
krobesøg.

Hvad er Trækstien: Trækstien, også kaldet Pramdragerstien, går langs Gudenåen 
hele vejen mellem Silkeborg og Randers, i alt ca. 70 km, hvoraf vi går ca. 
halvdelen. I ældre tider var Gudenåen nemlig en hovedfærdselsåre i Jylland. På 
nævnte strækning blev små pramme med varer trukket af stude, som gik inde på 
land, mens mandskabet med stager holdt prammene borte fra bredden. På den 
måde opstod Trækstien eller Pramdragerstien. 

De sidste mange år har Trækstien eksisteret som vandresti. Gennem en længere 
årrække har stadigt stigende vandstand i Gudenåen dog fået Trækstien til at stå 
under vand det meste af tiden – som følge af generelt stigende regnmængder. 
Stien har næsten været mere farbar i en kano end til fods! Sidste år fik Silkeborg 
Kommune dog afsluttet et større projekt med at hæve Trækstien over hele den 16 
km lange strækning fra Silkeborg til Svostrup Kro. Dette er dels gjort med grus, dels
med lange træbroer, som gør, at det igen er muligt at færdes på en del af stien, 
som var meget hårdt ramt af oversvømmelser.

Sidste sommer afprøvede jeg strækningen fra Silkeborg til Bjerringbro. Der er fin og
varieret natur langs åen og de udstrakte sumpområder og enge langs den. Der er 
rigt fugleliv og også interessant flora. Stien er i sagens natur letgået, da der er fladt 
det meste af vejen. Udfordringen er dog, at stien fortsat kræver godt vandtæt fodtøj,
da vandstanden stadig i ny og næ står op over den - også på det forhøjede stykke!

Vores tur afvikles med fast base på telt- og shelterpladsen ved Kongensbro.

Fredag aften: Vi mødes på shelterpladsen i løbet af aftenen. 

Lørdag koordineres samkørsel til stiens startsted ved Søtorvet i Silkeborg. Herfra 
følger vi så Trækstien tilbage til Kongensbro. Strækningen her er som i 
ovenstående beskrivelse. På de sidste 5 km efter Svostrup Kro er der lidt større 
mulighed for, at oversvømmelse tvinger os bort fra ruten. Dagsetape: 21,5 km. 
Til aften passerer vi broen over til Kongensbro Kro, der ligger lige over for 
shelterpladsen og indtager aftensmaden der (selvfølgelig valgfrit!).

Søndag fortsætter vi langs Trækstien, der først går lavt, igen med risiko for høj 
vandstand. Senere stiger den lidt, og vi går gennem Vejerslev Skov, der er en ren 
trylleskov. Så færdes vi langs den store Tange Sø, og senere følger en lidt lang 
ensformig strækning gennem Gudenåcentralens Plantage. Herefter passeres den 
lange dæmning, som opstemmer Tange Sø, og dernæst Tangeværket, et dansk 
vandkraftværk! På strækningen fra Tangeværket til Bjerrringbro går stien ret højt, 
stort set uden oversvømmelsesrisiko. Dagsetape: 18 km. Der koordineres 
samkørsel med tilbagetransport til Kongensbro.
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Mødested: Telt- og shelterpladsen ved Kongensbro fredag aften. Start ved 
Søtorvet i Silkeborg lørdag morgen kl.9.30, såfremt du vælger at 
møde op der.

Transport: Bus 114, Aarhus-Viborg, har stoppested ved broen i Kongensbro. Tog
og busser i Silkeborg og Bjerringbro jvf. Rejseplanen.dk. 

Medbring: Sovegrej, telt (for en sikkerheds skyld), vandtæt vandrefodtøj, 
indesko, mad til hele turen undtagen fredag aften, hvor vi går på kro.

Pris: 40 kr pr. nat for overnatning, penge til kromad fredag aften samt til 
afregning for samkørsel.

Tilmelding: Jens Brun, tlf. 29602569, email: jensbrun1@gmail.com senest 5. maj,
gerne længe før, så jeg kan vide, hvor mange jeg skal booke plads til 
på shelterpladsen samt til bord på kroen.

Foto: Trækstien på stykket mellem Silkeborg og Svostrup Kro (Jens Brun)
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Raslången, Immeln og Halen 30. maj-2. juni
Et sydsvensk vildmarksområde (Kr. Himmelfartsferie)

I grænseområdet mellem Skåne og Blekinge, kun et par timers køretur fra 
København (knap 3 timer med offentlig transport) ligger et område, der ofte 
betegnes som Sveriges sydligste vildmark. Området ligger omkring tre ret store 
søer, der ligger omgivet af udstrakte skove på alle sider. Nemlig Immeln, Raslången
og Halen. Området er ret populært til såvel vandring som kanoture, især blandt 
danskere, nok blandt andet p.g.a. den korte afstand fra den danske hovedstad. 
Visse andre danske turfora gør ofte brug af dette område. Nu følger vi også efter! I 
dette område kan man bl.a. vandre på etaper af både Skåneleden Kyst til Kyst og 
Blekingeleden.

Den aktuelle tur tænkes at starte ved Östafors busstop lidt syd for byen Olufström i 
Blekinge og slutter ved Jämshög, også lidt syd for Olufström. For deltagere, som 
kommer i egen bil kan parkeres på p-plads en halv km fra Bökestad-shelteret, som 
ligger i sydenden af søen Raslången. 

Undertegnede har kun besøgt området én gang, nemlig på en kold vintertur rundt 
om Raslången for nogle år siden. Det skal blive fint at opleve området på en 
varmere årstid!

Hvad kræver turen: Du skal kunne vandre op til 18 km om dagen i moderat 
kuperet terræn med fuld oppakning til en 3-4 dages tur med telt og mad til hele 
turen.

Foreløbig turbeskrivelse (ret til ændringer forbeholdes): 
Turplan er lavet med henblik på, at rejse fra Jylland med billig offentlig transport 
skal være mulig!

Torsdag (Kr. Himmelfartsdag) starter vi med at gå sidst på eftermiddagen ved 16-
17-tiden efter ankomst til området. Fra Östafors busstop følger vi Blekingeleden til 
Bökestadshelteret ved sydenden af søen Raslången. Ca. 8-9 km ad sti gennem et 
ret kuperet skovterræn. Vi overnatter ved nævnte shelter/vindskydd.

Fredag: Vi følger nu Skåneleden (kyst til kyst), først langs vestbredden af 
Raslången, senere forbi den lille samling huse, Skärsnäs, til shelteret ved 
Brotorpet, der ligger smukt ved Nytebodaviken, der en bugt af søen Immeln. Selve 
denne etape er kun ca. 12 km, men den kan udvides med nogle ekstra km ved at 
gå i en bue gennem Skärsnäs Naturreservat, der strækker sig langs Immeln – hvis 
stemningen er til dette. Terræn veksler mellem små skovveje og egentlige stier i 
terrænet, som kan være knoldede eller sumpede sine steder. På Skåneleden er der
dog ofte planker på sumpede steder. Moderat kuperet.

Lørdag: Vi går fra Brotorpet nord om nogle mindre søer til Blankaviken, der ligger i 
nordenden af søen Raslången. På vejen hertil skal vi bl.a. passere en bro, som har 
set bedre dage og har fået en del omtale i visse andre fora (mulighed for 
rutealternativ findes)! Fra Blankaviken, hvor der er et shelter, går vi videre mod øst 
og nordøst ad små skovveje (hvis vi da ikke vælger at gå lidt mere off piste gennem
skoven) til vi runder nordenden af søen Halen, hvorfra vi drejer sydover langs 
østsiden af denne sø. Her følger vi Blekingeleden forbi den lille by, Olufström, der 
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ligger helt ud til søen. Vi stopper ved shelteret ved Bergatorpet, der ligger smukt 
ved søens østbred, ca. 4 km syd for Olufström. Dagsetapen bliver ca. 17-18 km.

Søndag går vi til Jämshög, bort fra Blekingeleden (4-5 km hvis direkte. 8-9 km hvis 
vi tager turen over udsigtspunktet Boafall, 180 m.o.h. på vejen dertil). Bussen fra 
Olufström til Bromölla har stoppested i Jämshög. Deltagere, som har bil parkeret på
p-pladsen ved Bökestadshelteret skal vandre ca. 8-9 km ad Blekingeleden for at 
komme til bilen.

I det her beskrevne har jeg foreslået nogle overnatningssteder med shelter. Da, vi 
jo er i et land med allemandsret, kan vi jo også overnatte andre steder i skoven. 
Ofte er det bare mest bekvemt, hvor der er et shelter. Men det kan vi snakke om på
turen. Det går fint at tage vand af søer og vandløb undervejs. Under alle 
omstændigheder skal deltagere medbringe telt (evt. tarp eller hængekøje), da der 
desuden er stor chance for, at der også er andre folk ved vindskydds’ene.

Kort: Kort over området kan udskrives her: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?
e=465687&n=6235275&z=8.

Købekort kan bestilles hos www.scanmaps.dk eller 
https://www.kartbutiken.se/vagkartor-sverige/kartor-sverige-topografiska-kartor 

Digitale Sverigeskort kan skaffes via apps’ene til Viewranger og Topo GPS. Gratis- 
og købeversioner findes!

Aktuelle rejseplaner kan ikke søges i skrivende stund. Men jeg tænker billig rejse 
med Flixbus eller evt. DSB Orange fra Jylland til København H, alt efter hvad der 
giver bedst forbindelse. Herfra svensk tog videre til Kristianstad eller Bromölla, 
hvorfra bus mod Olufström. 
Lignende rejseplan fungerede fint, da vi for nogle år siden havde tur til Söderåsen 
med god jysk deltagelse!

Mødested: Östafors busstop, evt. p-plads ved Bökestad-shelteret. Nærmere 
tidspunkt specificeres senere.

Transport: Flixbus eller DSB orange Jylland-København H. Svensk tog videre til 
Bromölla. Bus mod Oluftström. Ditto i modsat retning.

Medbring: Alt til en telttur. Herunder egen mad til hele turen. Kontakt evt. 
undertegnede, hvis tvivl! Husk også pas ved indrejse i Sverige!

Pris: Egen forplejning + rejseudgifter (afventer aktuelle rejseplaner for 
billigrejser med Flixbus og DSB Orange).

Tilmelding: Til Jens Brun, tlf. 29602569 eller email: jensbrun1@gmail.com så 
tidligt som muligt, så jeg kan holde dig opdateret om optimale billige 
rejseforbindelser, når dette er muligt, og inden det er for sent! 
Specielt hvis du skal rejse fra Jylland eller Fyn.
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Bestyrelsesmøde
D. 26-27. oktober 2018 mødtes bestyrelsen. På grund af en lang og fyldig 
dagsorden var mødet berammet til 2 dage. Det blev 2 effektive og konstruktive 
mødedage i Bodils og Leifs hyggelige stuer. Blandt de mange punkter på 
dagsordenen skal nævnes konstituering, overdragelse af kassererposten med 
hjælp af forhenværende kasserer Axel Borup, gennemgang og beskrivelse af 
bestyrelsesposter og diverse arbejdsopgaver, Rygsækken samt gensidig 
forventningsafstemning mm. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Sekretær. Leif W. Jørgensen
Kasserer. Aase Schelde
Bestyrelsesmedlem Søren Steensgaard
Bestyrelsesmedlem Ole Olsen
Bestyrelsesmedlem Hans Werner Jensen
1. suppleant Bodil Krenzen
2. suppleant Elsa Nielsen 

Konstituering af øvrige poster.
Disse indbefatter både bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere for bestyrelsen.

Medlemskartoteksbestyrer. Søren Steensgaard
Turkoordinator: Elsa Nielsen
Redaktion og hjemmeside: Frank Tolstrup og Henrik Friis (Medarbejdere)
Kontaktperson mellem bestyrelse og redaktion: Lisbet Clausen (Medarbejder)
Udsendelse af Rygsækken: Ole Olsen
Ad hoc udvalg:

Folder og visitkort. Hans Werner Jensen og Elsa Nielsen
50 års jubilæum. Endnu ikke placeret

Diverse tur – og depotkasser: Hans Werner Jensen

Til orientering blev der også udarbejdet deadlines for Rygsækkens flow gennem 
redaktionen.
D. 1.: Redaktionsfrist

D. 5.:Ole Olsen modtager aktuel medlemsliste fra kartoteksbestyreren..
Redaktionen arbejder. Korrektur mm.

D. 12.: Bladet sendes til trykkeren.

D. 14-17.: Ole modtager bladet fra trykkeren.

D. 18-20.: Ole sender Rygsækken ud.

Datoerne er retningsvisende, men generelt sidste frist
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Rygsæk til salg
Jeg vil gerne sælge min rygsæk, som har mærket LOWE ALPINE – air zone zentro 
ND 33 + 10.

Diverse udstyr medfølger, såsom lagenpose mm. samt regnslag forefindes i 
rygsækken.

Rygsækken er næsten som ny, da den kun er blevet brugt et par gange.

Samlet pris for det hele er 500 kr.

Henvendelse til Elisabeth Nissen

Tlf. 29883806
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Velkommen til nye medlemmer

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

28. dec. - 
01.jan. 

Nytårstur til Mattrup Ådal mellem Horsens og Nørre 
Snede

2018/6

1. - 3. feb Tidlig vintertelttur - Aflyst 2019/1

1. - 3. marts Sen vintertelttur 2019/1

9. - 12. marts Generalforsamling 2019/1

16. marts Slum, Sygdom, Skud, Spelt og Svanemøller 2019/1
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