RYGSÆKKEN
Nr. 2

MARTS 2019

Rygsækken
Udgivet af Vandreforeningen Natur og Fjeld
48. årgang nr. 2, 2. marts 2019
Bestyrelse:
Sekretær:
Leif W. Jørgensen
Sjelborgvej 76
6710 Esbjerg V
Kasserer
Aase Schelde
Søvejen 11, Ulstrup
6500 Vojens
Bestyrelsesmedlem
Ole Olsen
Bogtrykkervej 47
2400 Kbh NV

Tlf.: 21 66 46 75
lwj-sjelborg@bbsyd.dk
Tlf.: 31 95 96 92
aa.schelde@live.dk
Tlf.: 28 71 95 93
olejono@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Hans Werner Jensen
Tlf.: 75 42 39 84
Gravsgade 41
werner@mail-online.dk
6760 Ribe
Bestyrelsesmedlem
Søren Steensgaard
Tlf.: 20 21 10 83
Frederiksbergvej 27 soeren@steensgaard.net
4180 Sorø
1. suppleant
Bodil Krenzen
2. suppleant
Elsa Nielsen

Tlf.: 23 34 41 58
bodil-sjelborg@bbsyd.dk
Tlf: 40 25 88 86
elsn@foof.dtu.dk

Kontingent for 2019:
200,- kr. for enkeltperson,
230,- kr. for familiemedlemsskab,
indbetales på:
Danske Bank,
reg. nr. 1551,
kontonr. 4182472,
eller Giro 418-2472
Natur og fjeld
Åbyvænget 4
8230 Åbyhøj

Ture:
Foreningen påtager sig intet ansvar for de
annoncerede tures faktiske gennemførelse.
Deltagelse i alle ture sker på eget ansvar.
Rygsækken:
ISSN nr. 0904-5201
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Rygsækken udsendes seks gange om året: den
1. i månederne januar, marts, maj, juli,
september og november.
Tryk: Degn Grafisk A/S, 9610 Nørager
Redaktion af dette nummer: Henrik Friis (ansv.),
Lisbet Clausen og Frank Tolstrup.
Stof til næste nr. sendes til :
”Rygsækken” (Henrik Friis)
Bredevej 121,
2830 Virum
Tlf.: 29 28 36 94
e-mail : redaktionen@naturogfjeld.dk
Stof til nr. 3/2019 skal være hos redaktionen
senest
1. apr
Sidste frist for stof til nr. 4/2019 er

1. juni

Adresseændring skal meddeles dit lokale
postkontor og til sekretæren.
Forsiden:
Foto:

Nytårstræf ved Trandholmhus
Lisbet Clausen

Hjemmeside:
http://www.naturogfjeld.dk
Adgangskoder til hjemmeside og gamle numre
af Rygsækken: Kan ses i Nytårsbrevet og
Velkomstbrev til nye medlemmer.
Kan også fås hos sekretæren.
Rabatordninger:
Friluftslageret:
http://www.friluftslageret.dk/
Udeliv i Silkeborg:
http://www.udeliv.com/
Nordstar-Sport:
www.nordstar-sport.dk
Friluftsland:
www.friluftsland.dk
Footing :
www.wrightsock.dk/

20%
10%
25%
15%
10%

Generalforsamlingstur

7. – 10. marts

Forlænget weekend hyttetur til Kridthuset ved Føns Vig
Denne gang bliver mødestedet Kridthuset ved Føns Vig beliggende helt ud til
Lillebælt ca. 10 km sydøst 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 og fint renoveret indendørs, lige som der er 4 toiletter
med bad. De lidt ældre NF(A) kan sikkert godt huske, da vi brugte denne hytte til et
af vores arrangementer, at Wedellsborgs ”skyde” fugle (fasaner) var overalt. Og
som de kloge (eller tamme) fugle er, var de umulige at få til at flytte sig – endsige
lette. Nedenstående billede er udsigten fra hytten.
Generalforsamling i Kridthuset bliver afholdt lørdag aften, se dagsorden andetsteds
i bladet.
Det bliver naturligvis også muligt sammen med Natur og Fjeld-vennerne at opleve
den vinter/spæde vår i dette Vestsfynske fjordlandskab og de bagvedliggende
morænebakker, på gode vandreture både fredag, lørdag og søndag. Bestyrelsen
har nemlig i lighed med tidligere valgt at udvide denne hyttetur sådan, at der
allerede er mulighed for at ankomme torsdag aften. Der er bare så mange
spændende turmuligheder i nærheden af hytten, at vi simpelthen er nødt til at
tilbyde vore medlemmer en ekstra dag med ture.
Weekenden i forbindelse med generalforsamlingen plejer altid at være populær hos
medlemmerne, 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).
Forbered jer endvidere på årets fotokonkurrence. Billederne skal være Natur og
Fjeld – relaterede, og der bliver tildelt 5 minutter til hver præsentation. Som altid vil
der blive nedsat et fremkommeligt dommerpanel og der vil være præmier til de 3
bedste fremvisninger.
Vi håber at blive mange til denne generalforsamlingsweekend da turene ikke er
krævende men i stedet med masser af naturoplevelser. Turene kan tillige tilpasses
den enkeltes formåen og hensynet til at vi også skal hjem og lave aftensmad.
Følgende ture vil blive guidede:
Fredag Bjergturen: Eller det vestfynske søhøjlandskab, 18 km noget
anstrengende tur. Vi kører i bil til Aarup, hvor fra turen starter mod vest langs den
canyon lignende Brænde Å. En meget smuk og særpræget ådal som vi følger de
første mange kilometer, ind til vi nå frem til Ørsbjerg Skov hvor vi følger et sideløb til
åen mod nord. Herefter går det igen mod vest forbi Klakkebjerg og videre igennem
Favrskov Bjerge, Håre Bjerge, Tellerup Bjerge, Ørslev Bjerge. Forbi Tybrind Gods
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og Grevindeskov for til sidst at begive os ud på de sidste (kræfter) 2 km til
Kridthuset.
Lørdag Fønskov Odde: Rundtur på Fønskov Odde, ca. 15 km (vi kører i bil til en
lovlig (?) parkeringsplads ved Sparretorn Skov eller vi går hele vejen fra Kridthuset
(20 km). Fønskov Odde minder lidt om Knudshoved Odde ved Vordingborg og med
fantastiske udsigter fjorde og småøer i Lillebælt, foruden selvfølgelige ”Jylland som
en bautasten er lagt”.
Søndag Kirketuren: Føns Vang (indsø) rundt, ca. 10 km. Vi går fra Kridthuset nord
på til Føns (kikker ind i den seværdige kirke(hvis der er gudstjeneste, kikker vi ind
på tilbagevejen), videre mod vest ind i den bakkede Føns Plantage. Her fra går vi til
den østlige ende af Føns Vang og videre nordover op over morænebakken til Udby.
Efter besøget i den seværdige kirke går vi tilbage mod vest på nordsiden af Føns
Vang til Ronæs Bro, og derfra den lige vej sydpå til Kridthuset.
Andre turmuligheder: Rundtur på Wedellsborg Hoved eller Hindsgavl.
Hytte:

Kridthuset, Føns Strandvej 9 C, 5580 Nr. Åby. Hytten er åben fra
torsdag ca. kl. 18.00. Se mere om hytten http://www.kridthusetvestfyn.dk/

Mad:

Bestyrelsen sørger for indkøb til aftensmad fredag og lørdag, samt
kaffe og te til hele weekenden. Medbring selv de obligatoriske
drikkevarer til hele weekenden.

Overnatning:Telt, shelter eller indendørs. Overnatning indendørs i sovesale. Du
skal selv medbringe lagenpose, sovepose mv.
Medbring:

Personligt udstyr inklusiv sovepose og inde sko, samt mad til hele
turen (bortset fra aftensmad fredag og lørdag).

Pris:

Enhedspris for overnatning og bespisning 250 kr. Betaling finder sted
fredag og/eller lørdag aften.
Hvis du er forhindret i at deltage i hele weekenden, er du er
selvfølgelig velkommen og berettiget til at deltage i selve
generalforsamlingen, herunder at deltage i lørdagens festmiddag
(kun betaling for faktiske udgifter).

Tilmelding: Leif Wagner Jørgensen, lwj-sjelborg@bbsyd.dk, mobil: 2166 4675
Oplys ankomstdag, e-mail adresse, telefonnummer, rejseplan samt om du ønsker
eller kan tilbyde kørelejlighed.
Bestyrelsen
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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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Mols

23. – 26. maj

Vandring på og omkring Mols
Fra torsdag aften den 23. maj 2109 kl. 19 - til søndag den 26. omkring kl. 13
Vi drager til Djursland og går en god tur omkring Mols Bjerge og selvfølgelig også
igennem Nationalpark Mols Bjerge. På den måde får vi set de tre flotteste områder
på Kalø/Mols/Helgenæs på den flotteste årstid hvor alle planter og blomster står i
fuld flor.
Torsdag aften kl. 19 mødes vi ved Rønde Bålhytte, hvor der kan tilberedes mad
over bål og overnattes i shelter (3 stk.) eller telt. GPS: N 56° 18.180 E 010° 27.580.
Bålhytten har ingen adresse, så jeg sender en vejledning til deltagerne. Pladsen
ligger 200 meter SSV for Rønde Idrætscenter:
https://www.google.dk/maps/place/
56%C2%B018'10.8%22N+10%C2%B027'34.8%22E/
@56.303003,10.457478,435m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d56.303!
4d10.4596667
Fredag går turen igennem Nationalpark Mols’s vestlige del. Vi drager ned igennem
Hestehaven langs med kysten og runder også Kalø Slotsruin.
Efter besøget på Kalø Slotsruin bliver vi transporteret til Helgenæs Fyr (eller tæt
herpå). Her fortsætter vi vores vandring øst over mod Lushage, hvor vi drager op
mod Ellemandsbjerg, hvor man i godt vejr kan se helt til Fyn og Sjælland. Fra
Ellemandsbjerg går turen i østlig retning ud mod Ebeltoftvig, hvor vi følger kysten
mod nord til en teltplads umiddelbart nord for Helgenæs Naturefterskole. Her laver
vi lejrplads nogle få meter fra stranden.
Lørdag vandrer vi videre ind i Mols Bjerge, hvor vi senere på dagen vil ankomme til
en teltplads midt i Molsbjerge (Tremose gård GPS: N 56° 13.148 E 10° 32.651).
Her er en ”alternativ” shelter og vi kan være heldige at nogle af os kan få plads i
den, men regn ikke med det! Efter aftensmaden vil turlederen sørge for ekstra
hygge ved bålet.
Inden vi kommer til teltpladsen, følger vi skrænterne ved Fuglsø - videre ind over
Tre Høje, hvor vi endnu engang kommer til at nyde den flotte udsigt. Vi følger herfra
et spor til Knebel plantage, hvor vi kommer tæt på Porskær Stenhus med den
imponerede stendysse. Hvis vi har tid, kan vi lave en afstikker til stendyssen. Ruten
går videre over Tinghulen og Skovbjerg inden vi er fremme ved Tremose gård.
Søndag formiddag
Efter aftensmad og hygge omkring bålet og en god nats søvn vandrer vi videre over
Agri Bavnehøj for at slutte af med den Italienske Sti, som ender i Femmøller ved
efterskolen. I Femmøller tager vi bussen tilbage til Rønde hvor turen afslutter.
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Gamle kort
Såfremt det er muligt, vil vi prøve at navigere efter nogle ældre kort, så vi med egne
øjne kan opleve hvordan naturen har ændret sig de seneste mange mange år !
Vær venlig at respektere, at moderne navigationsudstyr ikke skal anvendes
samtidig med, at vi bruger de gamle kort !
Ældre kortmateriale udleveres ved turens start. Navigation bliver uddelegeret på
skift til gruppens deltagere, der har lyst til at finde den ”gamle” vej/sti. Husk kompas
hvis du har et 😉
Vandre afstande:
Fredag:

5 km til Kalø Slotskro
Besøg på Kalø Slotsruin 3 km T/R (evt. uden oppakning)
Helgenæs fyr til lejrplads på Dragsmur 12 km

I alt fredag ca. 20 km.
Lørdag:

Fra Dragsmur til Tremose gård ca. 19 km.

Søndag:

ca. 8 km til Femmøller.

I alt 45-50 km.
Link
Læs mere om store sten i Mols Nationalpark:
https://nationalparkmolsbjerge.dk/media/190940/npmb-naturrapport-nr-10reddersen-storesten-kampagnen-2014-15.pdf
Miljøministeriets folder over Helgenæs:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89750/Helgen%C3%A6s_021213_Web.pdf
Miljøministeriets folder over Mols:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89792/Mols%20Bjerge_221113_Web.pdf
Tremose Gård teltplads
https://nationalparkmolsbjerge.dk/nyheder-mols-bjerge/2015/nu-kan-du-overnatte-ishelter-i-tremosegaard/
Øvrige bemærkninger:
• Vi går primært på stier og grusveje. En smule strand (sand) må også forventes.
• Vi kommer forbi vandposter hver dag. Der er ikke vand på lejrpladserne, så
medbring beholder så du har vand til aftensmad/morgenmad mv. F.eks. 2 liters
kapacitet til hver person.
• Vi kommer forbi at par is-kiosker, som forhåbentlig har åbne 😉
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• Der vil være afgang mellem kl. 8 og 9 hver morgen. Pauser hver 1½ time og
længere pause til frokost.
• Der vil være nogen bakker og højdemeter på turen. Hvis du er helt nybegynder
og ikke har gået før, så er det måske ikke den bedste begyndertur.
• Teltpladserne til lejr 2 og 3 kan ikke bookes, så vi må forvente at der også er
andre gæster på pladserne.
• Alle deltagere får udleveret deltagerliste med mobilnumre til hinanden.
• Hvis du er i bil, så anbefaler turlederen at du lader bilen stå i Rønde eller ved
Femmøller Efterskole.
Mødested:

Fredag aften efter kl. 19 ved Rønde Bålhytte. (evt. tidlig fredag
morgen efter aftale med turlederen).

Transport til Rønde: Der går bus fra Aarhus Rutebilstation med 4 afgange hver
time. Rute 120, 121, 122 og 123 (Midttrafik). Stå af bussen ved
Rønde Skole. Der er også busforbindelse fra Randers til Rønde med
rute 217.
Medbring:

alt til telttur, herunder mad , godt humør og evt. festlig drikke/spise.

Pris:

egen forplejning og transport til/fra Rønde samt transport under turen.
Billetpris til Helgenæs koster omkring 50-75 kr. Overnatning ved
Rønde Bålhytte koster 30 kr. per person. Overnatning 2 og 3 er gratis.
Bus retur til Rønde fra Femmøller koster omkring 30. kr.

Tilmelding:

Jesper Norup på mail jespernorup@hotmail.com.
Tilmelding senest lørdag den 18. maj. Gerne tilmelding tidligere, så
jeg ”endelig” kan melde ud om turen bliver til noget.
Har du spørgsmål til turen er du velkommen til at ringe til mig på 2920
8424 eller sende en SMS, så jeg kan ringe retur.

Vi ses
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Vandring fra Ry til Funder
Via Salten Langsø og Vradsområdet
jvf. turkalenderen.
Turen udskydes til sensommeren. Nærmere betegnet til weekenden 23.-25. august.
Turannonce med nærmere beskrivelse udsendes senere.
Mvh. Jens Brun

Foto: Nytårstræf ved Trandholmhus (Lisbet Clausen)
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Foto: Nytårstræf ved Trandholmhus (Lisbet Clausen)
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Til Salg
1 Rygsæk Lowe 50 lt.kr.400,00
1 Dagtursæk North Face 30 liter. Kr. 200,00 ny
Støvler Salomon st.41 kun brugt en sommer kr. 300,00
Ole Jon Olsen
Tlf.28719593
Mail olejono@gmail.com
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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

1. - 3. marts

Sen vinterteltur

2019/1

7. - 10. marts

Generalforsamling: Kridthus ved Føns

2019/2

16. marts

Slum, Sygdom, Skud, Spelt og Svanemøller

2019/1

7. - 28. april

Porto til Santiago de Copostella

2019/1

13. - 19. april

Bulbjerg til Lønstrup, fortsættelse af Vestkysttur

2018/6

