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Vandring fra Ry til Funder

23. - 25. aug
Via Salten Langsø og Vradsområdet.
Endnu en gang udbydes en vandretur på en af de fantastiske ruter her i Det
midtjyske Søhøjland. Turen går for en stor del gennem skove; men også gennem
storslåede ådale, over store udfordrende bakker og i nogen grad på heden. Kort
sagt en MEGET varieret tur, der næsten udelukkende går i terrænet. Det er en
telttur med to forskellige overnatningspladser, hvilket indebærer, at du skal kunne
bære din oppakning fra sted til sted. Især på andendagen kommer vi på steder,
hvor terrænet kan udfordre en del p.g.a. store stigninger og nedture.
Fredag: Vi mødes ved 16-tiden på Ry Station (præcist tidspunkt efter tilmelding) og
vandrer over broen og slusen over Gudenåen. Derefter følger vi Aarhus-Silkeborg
Vandrerute de første ca. 5 km gennem skoven til Emborg Bro, til dels langs
Gudenåen. Herefter ad grusvej 2-3 km til lejrpladsen Kallehave, der er en simpel
teltplads i skoven lige syd for Gl. Rye. Vi tanker drikkevand ved en ejendom inden
pladsen. Dagsetape ca. 8 km.
Lørdag: Vi går først forbi Gl. Rye bro og fortsætter langs nordsiden af Salten Å og
senere Salten Langsø på stier og skovveje gennem et meget varieret terræn. Mest
skov, men også lidt hede og åbne bakker med enebærbevoksning. Den ca. 8 km
lange sø ligger isoleret med ingen offentlige veje til søen, og den omkranses af
skove hele vejen rundt. Senere følger stor opstigning til Tyskerbakken og
Saltenprofilet (et unikt sted, der har dannet ramme en del geologisk forskning). Det
kommer formentlig til at passe med frokostpause på toppen med storslået udsigt
over den imponerende Salten Ådal. Vi fortsætter ad markveje gennem skiftende
terræn langs ådalens nordside til landsbyen Katrinedal, hvor vi krydser over til
sydsiden af ådalen. Her fortsætter vi langs kanten af den bakkede Velling Skov på
venstre side og Salten Å på højre side. Efter nogle km her følger en brat opstigning
til endnu et unikt udsigtspunkt, Velling Kalv. Til sidst endnu nogle km op- og nedture
gennem Velling Skov og Snabegård Plantage til shelterpladsen ved Vrads Station
(veterantogsstation), hvor vi overnatter. Der er her 3 store shelters og også plads til
telte, beliggende ved Bryrupbanestien. Der er multlokum og drikkevand på pladsen.
Dagsetape: Ca. 21 km – med store op- og nedture nu og da.
Søndag: De første par km følger vi Bryrupbanestien (Horsens-Silkeborg), som vi
derpå forlader og krydser over til Hærvejen, der her går et par km vestligere.
Herefter følges Hærvejen, først i kanten af de berømte Vrads Sande, derefter
gennem den lysåbne og meget varierede Skærbæk Plantage og senere Sepstrup
Sande, der er en stor hede. Vi passerer landsbyen Sepstrup og fortsætter ad
Hærvejen ind i Hørbylunde Skov, hvor vi støder til Funder-Ejstrup Natursti, der er et
levn fra en gammel jernbane mellem Silkeborg og Brande. Vi følger denne frem til
Funder gamle station gennem endnu en storslået dal. Til sidst nogle km ad små
stier gennem Funder Skov til Funder Bakke, hvor vi slutter på undertegnedes
bopæl. Vi slutter med noget til ganen og får det til at passe med bybussen til
Silkeborg Station. Dagsetape ca. 20 km.
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Mødested:

Ry Station fredag ved 16-tiden (nærmere tidspunkt når aktuelle
køreplaner kendes).

Offentlig transport: Der er tog til Ry og Silkeborg mindst en gang i timen og bybus
fra Funder til Silkeborg Station.
Til dig, der kommer i bil: Det anbefales at parkere bilen på stor fri parkeringsplads
umiddelbart vest for Silkeborg Station og tage toget til Ry. Til sidst
kan man tage bybussen fra Funder Bakke til Silkeborg Station. Så er
man ved bilen igen!
Medbring:

Alt til en telttur fra sted til sted, herunder egen mad til hele turen. Hav
god plads til drikkevand. Der er ikke vand ved første lejrplads.
Kontakt evt. undertegnede hvis tvivl.

Tilmelding og oplysninger: Til Jens Brun, tlf. 29602569 eller
email: jensbrun1@gmail.com

Ekstraordinær generalforsamling 14. sept
I forbindelse med Planlægningsmødet afholder Natur & Fjeld ekstraordinær
generalforsamling lørdag aften den 14. september 2019.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Regnskabet vil foreligge til
gennemsyn fredag aften.
Bestyrelsen.
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Bævertur til Klosterhede

27. - 29. sept
Plantage i kronhjortenes brunsttid.
Klosterhede Plantage er en af Danmarks største plantager, beliggende i området
mellem Holstebro, Struer og Lemvig. Klosterheden er især kendt for den
bæverbestand, der startede med 19 udsatte dyr i 1999, som siden har formeret sig
til mere end 200 dyr, der nu lever spredt rundt i et stort område. Bævernes aktivitet
ses i form af fældede træer, spåner efter deres afbarkning af træerne samt deres
dæmninger og opstemmede søer m.m. Bæveren er en sand ingeniør, hvis ”værker”
i naturen er rigtig spændende at betragte. Hvis vi er rigtig heldige, kan vi måske
også have held til at se eller høre dyrene i aktivitet i de sene aftentimer eller tidlige
morgentimer.
Desuden er Klosterheden hjemsted for en stor kronvildtbestand. På den tid af året,
hvor denne tur finder sted, er kronhjortene i brunst. Det er derfor helt sikkert, at vi
kommer til at opleve kronhjortenes vilde brunstbrøl! De vil især høres om natten!
Jeg har lavet ture i området før. Dette er en ny variant. Dels for at variere turen,
men også fordi min fornemmelse er, at bæverne flytter sig og bliver aktive på nye
steder. Vi vil forsøge at finde dem de nye steder!
Overnatningspladser: Første overnatning bliver på lejrpladsen Moselyst, der
ligger ved en lille sø i den sydlige del af skoven. Der er et shelter her. Der skal være
set bævere helt tæt på her. Anden overnatning vil finde sted på teltpladsen
Skibakken tæt på Møllesøen i den centrale del af plantagen. Skibakken ligger tæt
på Flynder Å, hvor jeg tidligere har oplevet bævere. Desuden er vi tæt på, hvor
kronhjortene formodes at være aktive. Og der er flot udsigt over Flynder Å dalen.
De to lejrpladser rummer altså forskellige oplevelsesmuligheder!
Distancer: Jeg vil ikke lægge mig fast på bestemte ruter; men dagsetaperne vil
formentlig blive på hver mellem 10 og 15 km rundt i de vestlige og centrale dele af
plantagen.
Apropos dårlige knæskaller m.v.: Da de to lejrpladser kun ligger med ca. 3½
km’s afstand, vil turene kunne laves som rundture, hvor vi bare flytter os sidst på
dagen! (D.v.s. at hvis du f.eks. døjer med dårlige knæskaller, behøver du ikke bære
din oppakning rundt på dagsturene, men kan flytte dig til den nye lejrplads v.h.a. en
bil efter turen! Du skal dog regne med, at oppakningen skal bæres et kort stykke fra
P-plads til overnatningsplads!)
Mødested:

Lejrpladsen Moselyst fredag aften:
http://udinaturen.dk/facilitet/Klosterheden--Moselyst/4936. Der ligger
en P-plads på ca. ½ km’s afstand. P-plads:
https://goo.gl/maps/GPiDYut5K2R2.

Offentlig transport: Bus 24 (Holstebro-Lemvig) kan benyttes. Forbindelse med tog
ved Holstebro Station.
Medbring: Alt til telttur. Herunder mad til hele turen. Kontakt evt. undertegnede hvis
tvivl.
Tilmelding: Jens Brun, tlf. 29602569 eller email: jensbrun1@gmail.com.
Rygsækken 3/2019
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Ny efterårsvandring
Harzen
Forrige efterår var vi nogle på efterårsvandring på Harzer Hexen-Stieg i Harzen.
Ca. 100 km fordelt over 5 dage. Jeg satser på et lave en ny efterårsvandring af
samme længde og varighed i Harzen i år. Min foreløbige plan (som kan ændres) er,
at turen i år skal være på Harzer Baudenstieg, som specielt er kendt for at skulle
være flot som efterårsvandring, fordi den går gennem den sydlige udkant af Harzen
i forholdsvis lave bjerge, der er præget af meget løvskov. Turen vil blive med
indendørs overnatning på hoteller, pensioner, vandrerhjem o.l., som vi fik en god
erfaring med på turen i fjor.
Mere detaljeret plan vil følge i næste nummer af Rygsækken. Men hvis det lyder
interessant – reservér allerede nu plads i kalenderen i uge 42.
For en smagsprøve: Se evt. beskrivelse og fotos fra sidste års tur på min
hjemmeside: http://jensesvandringer.dk/ture-i-vrige-europa-2/harzerhexenstieg.html
Mvh. Jens

Foto: Generalforsamlings tur Fønsskov Odde, Sydfyn (Lisbet Clausen)
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Generalforsamling

9. marts

Bestyrelsens beretning for 2018
Bestyrelsen har i år bestået af Leif Wagner Jørgensen (sekretær), Aase Schelde
(kasserer) samt Søren Steensgaard, Hans Werner Jensen og Ole Olsen.
Suppleanter var Bodil Krenzen (1. suppleant) og Elsa Nielsen (2. suppleant)
Bestyrelsesmøder:
Siden sidste generalforsamling i marts 2018 har vi afholdt to bestyrelsesmøder. Det
første møde fandt sted 26-27. oktober 2018, og det andet møde d. 12. januar 2019.
Hvad har bestyrelsen lavet:
Vi har reelt været en ny bestyrelse, og vi har brugt tid på at finde ud af, hvordan
arbejdet skulle fordeles, således at de ’gamle’ blev ved med at gøre det, som de er
gode til – og har lyst til, og at de ’nye’ kunne støtte op.
Bestyrelsen har mange funktioner:
• kontakt til nye og gamle medlemmer
• sikre at nye medlemmer får en velkomstpakke
• kontakt til redaktionen af Rygsækken samt til turmagerne
• sørge for at Generalforsamling og Planlægningsmøde bliver afholdt
• sikre at diverse formalia bliver overholdt jf. vedtægterne
• etc.
Særlige emner diskuteret i bestyrelsen:
Facebook
Foreningen har reelt pt. en Facebook side – er det foreningens officielle side?
Eller? Det er forhold, som skal afklares. Der er flere muligheder, for eksempel:
•

Den eksisterende side gøres officiel, men kun medlemmer af foreningen
tillades at kunne læse og skrive på siden.

•

Den eksisterende side gøres officiel, og ALLE tillades at kunne læse og
skrive på siden. NB: dette betyder, at et bestyrelsesmedlem skal bruge tid
på at censurere indlæg.

•

Den eksisterende side gøres officiel, og ALLE tillades at kunne læse siden,
men kun NOGEN tillades at kunne skrive på siden.

Rygsækken 3/2019
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•

Den eksisterende side gøres uofficiel, dvs. at siden nedlægges.

Tilkendegivelser blev efterlyst på Generalforsamlingen og blev diskuteret under
punktet ’Eventuelt’.
Ture
Det er jo ingen hemmelighed, at vi medlemmer bliver ældre, og at foreningens
medlemmer nok ikke repræsenterer ’de unge vilde’ mere. Og det kan vi jo så
forsøge at gøre noget ved, enten at ændre medlemmerne og gøre dem mere unge
og vilde, eller at ændre tur udbuddet således at det passer bedre til de eksisterende
medlemmer.
Efter megen diskussion er vi nået frem til, at den klogeste løsning er, at vi laver
flere hytteture og tilpasser turlængder og sværhedsgrader til de eksisterende
medlemmer.
Det skal dog også understreges, at det ikke er bestyrelsen, som bestemmer, hvilke
ture der laves i foreningen – det er alene turmagerne, al den stund at turene ligger
inden for foreningens formål og vurderes at være ansvarlige, hvilket til gengæld er
bestyrelsens ansvar.
Tilkendegivelser blev efterlyst på Generalforsamlingen og blev diskuteret under
punktet ’Eventuelt’.
Tal:
•

Vi er 113 medlemmer og 42 husstandsmedlemmer.

•

Vi har afholdt 15 ture i dette tur år (1. november 2017 til 31. oktober 2018)
med i alt 144 deltagere.

•

Der var annonceret fire ture, som blev aflyst.

Stor tak til alle jer der laver ture, og til alle jer der deltager på ture.
Redaktionen:
Der kommer jo ingen på turene, hvis de er hemmelige, så derfor er blad og
hjemmeside vigtige for turene.
•

Redaktionen laver et stort og professionelt arbejde, og det er et ret lækkert
blad, vi modtager.

•

Der kommer indlæg, som kan bruges, dvs. turannoncer, billeder etc.

•

Der gøres et stort stykke arbejde med at printe, kuvertere og udsende bladet.

•

I løbet af året måtte hjemmeside oveni købet laves om – den gamle
applikation er holdt op med at virke.

Stor tak til alle jer der på hver jeres måde bidrager til, at Rygsækken udkommer
troligt 6 gange om året. Og også en stor tak til vores webmaster Henrik Fries.
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Men uden penge kan vi ikke lave blad og hjemmeside. Axel Borup er stoppet som
kasserer, og Aase Schelde har overtaget kasserer posten. Der er godt nok meget at
lære – og mange timer at spilde på alt for meget administrativt bøvl. Bare det at
skifte den formelle kasserer på en konto koster alt for mange timer.
Stor tak til jer begge.
Og hermed er beretningen slut. Stor tak til alle jer, der er medlemmer af vores
forening. 

Foto: Generalforsamlingen 2019 (Elsa Nielsen)
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Generalforsamling

9. marts

Referat
Leif W. Jørgensen byder velkommen til generalforsamlingen.
Tilstede: 31 stemmeberettigede personer.
1) Valg af dirigent.
Henrik Friis. Henrik konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Referent: Lisbet Clausen
2) Bestyrelsens beretning.
Elsa Nielsen fremlægger beretningen.
Beretningen godkendes.
Beretningen kan ses andet sted i dette nummer af Rygsækken.
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Regnskabet vil foreligge til
gennemsyn fredag aften.
Aase Schelde (kasserer) og Axel Borup (revisor) gennemgår regnskabet.
En note nederst i regnskabet indikerer, at der mangler regnskab for
generalforsamlingen 2018 og planlægningsmødet 2018. Som følge af
indsigelser fra forsamlingen i relation hertil kan regnskabet ikke godkendes.
Derimod godkendes følgende forslag:
Bestyrelsen udarbejder et retvisende og af revisoren underskrevet regnskab
og udgiver det i Rygsækken nr. 3, eller alternativt sender det ud til alle
medlemmerne via mail eller post.
Efterfølgende skal der i forbindelse med planlægningsmødet 2019 afholdes en
ekstraordinær generalforsamling med punktet: Godkendelse af regnskab.
4) Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
5) Fastsættelse af kontingent.
Axel Borup gennemgår budgettet og bestyrelsen foreslår uændret kontingent i
2020. Det vil sige 200 kr. for enkelt medlemskab og 230 kr. for familie
medlemskab. Kontingent for 2020 godkendes.
6) Valg af bestyrelse:
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Ole Olsen og Hans Werner Jensen
Følgende stiller op til Bestyrelsen:
- Hans Werner Jensen
- Elsa Nielsen
- Lisbet Clausen
Der foretages skriftlig afstemning. Valgt bliver Elsa Nielsen og Lisbet Clausen
Valg af 2 suppleanter:
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Følgende stiller op til suppleantposterne:
1. suppleant. Hans Werner Jensen
2. suppleant. Kaj Nielsen
De vælges ved applaus
Valg af revisor.
Axel Borup
Valg af revisorsuppleant.
Thue Godiksen
7) Eventuelt.
Bestyrelsen benyttede dagens anledning til at overrække en erkendtlighed til Axel
Borup, der ved forrige generalforsamling trådte tilbage efter 8 år på kassererposten.
Axel har ydet en stor, stabil - og meget anerkendt indsats gennem årene.
Derudover har Axel velvilligt stillet sin hjælp og vejledning til rådighed for sin afløser
på posten, Aase Schelde.
Derudover havde bestyrelsen 3 emner, som ønskedes debatteret med henblik på et
aktuelt indblik i medlemmernes holdninger, ønsker og behov samt inspiration til
bestyrelsen:
1. Face Book (FB) og hjemmesiden
Emnet gav anledning til en længere diskussion, hvor forskellige holdninger for og i
mod FB kom til udtryk.
FB fremhævedes som et medie med mulighed for hurtig og let kommunikation.
FB appellerer til mange og især unge.
FB kan være supplement til Rygsækken og hjemmesiden i foreningens og
medlemmernes kommunikation internt og udadtil.
FB kan bruges i PR øjemed.
FB kan ikke stå alene
Der var tilkendegivelser for at manglende sikkerhed og manglende anonymitet ved
FB er et problem.
Det er uklart, hvordan og hvor stramt FB skal administreres.
Hjemmesiden kan gøres interaktiv med mulighed for at medlemmerne kan sætte
indlæg og ad hoc ture på.
Hurtig kommunikation til medlemmerne kan ske via fællesmails og hjemmesiden.
Der savnedes et forum til deling af billeder.
2. 2 - kontra 3 dages arrangementer på hovedturene (generalforsamling og
planlægningsmøde).
Nogle medlemmer på arbejdsmarkedet har følt sig tilsidesat.
Men der var også en del positive tilkendegivelser for 3-dages arrangementer. Her
fandt mange det rimeligt med annonceret mulighed for prisdifferentiering.
3 Typen af ture, det vil sige vandring med telt, basislejr, hytte mm.
Baggrunden for drøftelsen er en formodning om, at det færre antal medlemmer på
turene skyldes, at medlemmerne er blevet ældre og måske hellere ønsker ture med
Rygsækken 3/2019
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standlejr eller hytteovernatning.
Med hensyn til typen af ture gælder princippet stadig, at medlemmerne laver de
ture, de ønsker, og som falder indenfor Natur og Fjelds formålsparagraf.
Hvis der ønskes underskudsgaranti på en hyttetur udarbejder turmagerne et
budget, som skal godkendes af bestyrelsen. Efterfølgende tilfalder såvel evt.
underskud som overskud foreningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden

Generalforsamling

9. marts

Regnskab
Resultatopgørelse for året 2018
Udgifter
Medlemskontingent 2018

Indbetalt 2018
Indbetalt 2017

Renteindtægter
Kogebog, drikkeflaske

Indtægter
29.640,00
2.720,00
0,00
0,00

Budget 2018
32.350,00

50,00

Rygsækken ,tryk
Forsendelse
Hjemmeside
PR-folder og Visitkort
Papirvarer,farvepatroner

7.757,51
8.850,00
50,00
0,00
2.713,00

-11.000,00
-9.000,00
-300,00
-3.500,00
0,00

Generalforsamling
Planlægningsweekend
Nytårstur 2017 - 2018
Administration
Bestyrelsesmøder

3.186,00
1.027,00
0,00

-2.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-8.000,00

Fortæring
Transport
Gaver
Gebyrer og Blanketter

Overskud/Underskud
Balance pr. 31-12-2018

Kontingent , enkelt , kr. :
Kontingent , husstand ,kr. :
Antal enkelt medlemmer :
Antal husstands medlemmer :
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7.778,72

1.505,16
1.215,15
0,00
548,50

-300,00
-300,00

26.852,32

40.138,72

13.286,40
40.138,72

40.138,72

2018
200,00
230,00
114
41

-3.000,00

Budget 2019
200,00
230,00
110
45
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Balance per 31-12-2018
2017
73.906,26 Danske Bank

Aktiver
97.696,72

0,00 Kontantkasse

0,00

0,00 Tilgodehavender
0,00 Forudbetalte udgifter

-228,00 Skyldige beløb
-2.720,00 Forudbetalte indtægter
0,00

Budget 2018

587,00
0,00

OneCom.dk
Kontingent 2019
Nytårstur 2018-2019

0,00
200,00
13.839,06

98.283,72
Egenkapital 31-12-2017
Overført overskud/Underskud
70.958,26 Egenkapital pr. 31-12-2018

Passiver

70.958,26
13.286,40
84.244,66

14.039,06

84.244,66

65.008,26

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen.
Primoposter i balancen 2018 er kontrolleret i forhold til ultimoposter i balancen 2017 .
Bilag er stikprøvevist kontrolleret. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Der er
foretaget systemrevision.
Haderslev, den 29. marts 2019

Aase Schelde
kasserer
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Åbyhøj, den 28.marts 2019

Axel Borup
revisor
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Nyt fra bestyrelsen
Den 24. marts blev der afholdt bestyrelsesmøde. Dagsordenen var lang, og de
vigtigste emner bliver her gennemgået.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
1. suppleant
2. suppleant

Elsa Nielsen
Aase Schelde
Leif W. Jørgensen
Søren Steensgaard
Lisbet Clausen
Hans Werner Jensen
Kaj Nielsen

Fordeling af de øvrige poster i bestyrelsen.
- Medlemskartoteksbestyrer: Søren Steensgaard
- Turkoordinator og turstatistik: Elsa Nielsen
- Redaktion og hjemmeside: Frank Tolstrup og Henrik Friis (medarbejdere)
- Kontaktperson mellem bestyrelse og redaktion: Lisbet Clausen
- Udsendelse af Rygsækken: Ole Olsen (medarbejder)
Ad hoc udvalg:
- Nytårsturen 2019 Tovholdere: Bodil Daugaard, Ole Kjelbjerg og Aase Schelde.
- 50 års jubilæum 2021 Tovholder: Elsa Nielsen. Øvrige: Kaj Nielsen, Aase Schelde
og Lisbet Clausen
- PR foldere og visitkort: Hans Werner Jensen, Elsa Nielsen og Kaj Nielsen
Evaluering af generalforsamling d. 9. marts.
Bestyrelsen beklager meget det utilstrækkelige regnskab. Det er nu udredt og kan
ses andet steds i bladet og vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling
i forbindelse med planlægningsmødet d. 14. september 2019.
I forbindelse med regnskabet vil bestyrelsen give udtryk for anerkendelse og
respekt for forsamlingens grundighed og konstruktive indgangsvinkel i de
diskussioner, der fulgte.
I det hele taget værdsætter bestyrelsen forsamlingens engagement og iderigdom i
de forskellige spørgsmål, der blev taget op på generalforsamlingen. Det bidrager og
inspirerer til det videre arbejde i bestyrelsen
Face Book og hjemmesiden. Der arbejdes videre hermed i bestyrelsen.
50 års jubilæum. Natur og Fjeld har som bekendt 50 års jubilæum i februar 2021.
Det skal fejres med en fest, der vil blive afholdt et sted på Sjælland i Kristi
Himmelfartsferien d. 13-16. maj 2021. En hytte til lejligheden er ved at blive
undersøgt.
Planlægningsmøde 2019 med ekstraordinær generalforsamling skal være på
Sjælland, og der arbejdes i skrivende stund på at finde en hytte.
Turstatistik. Fremover bedes oplysninger til turstatistikken sendt til Elsa Nielsen. Se
e-mailadresse på side 2.
Efter afvikling af en tur oplyses:
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- Hvilken tur, det drejer sig om
- Dato for turen
- antal deltagere
Derudover vil vi rette en tak til deltagerne på generalforsamlingen for den venlige
og hjælpsomme omgangsform, der altid opleves på turene. Når der skal laves mad,
holdes orden, gøres rent, reddes folk ud fra toiletterne, udredes påkørsel af en
installation midt ude på marken, gås lange ture, hentes romkugler med
chokoladeovertræk og meget mere, så mangler der aldrig hverken hænder eller
fødder.
Bestyrelsen

Foto: Bæveraktivitet i Klosterhede Plantage (Jens Brun)
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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

10. - 12. maj

Trækstien fra Silkeborg til Bjerringbro

2019/1

23. - 26. maj

Vandring på og omkring Mols

2019/2

30. maj – 2. juni

Raslången, Immeln og Halen – et sydsvensk
vildmarksområde

2019/1

