Forår & sommer 2012

Naturture på Djursland udgives af:
Destination Djursland
Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune

Udgave Forår & Sommer 2012, trykkes i 10.000 eksemplarer på Svanemærket papir og kan afhentes gratis på biblioteker,
rådhuse og turistbureauer på Djursland.

Velkommen til naturture på Djursland
Foråret har holdt sit indtog i naturen, hvor humlebierne summer i
forårsbrisen, lærken hænger højt på himlen og slår sin trille, og alle
forårsblomsterne buldrer op gennem jorden. Og inden vi ser os om, er
det sommer i det ganske land!
På Djursland byder vi igen på mange skønne og inspirerende guidede oplevelser i naturen – for såvel store som små. Mulighederne
for oplevelser er mange. Du kan f.eks. komme med på et vragdyk i
havet, finde vej i naturen vha. GPS, besøge Englandskrigenes skanser, finde fossiler, lære at slå med le, samle affald i naturen, ”kysse
frøen”, være med på Skovens Dag, lære fuglestemmer, samle spiselige svampe, danse om majstangen, lære at ro i kajak, fejre nationalparkdagen, være jæger for en dag, deltage i Blå Flag aktiviteter og
meget meget andet.
Vi stiller den lokale natur til rådighed for alle interesserede borgere
og turister, og I skal bare komme med ud og opleve, lære, nyde, udforske og blive inspireret til at nyde naturen i fulde drag. Fordi naturen er derude og venter bare på at modtage jer alle!
Rigtig god fornøjelse og velkommen til jer alle!
Norddjurs og Syddjurs Kommuner
Destination Djursland

Kort over Djursland

På midtersiderne af denne folder finder du et kort, som kan hjælpe
dig med at lokalisere byer og steder på Djursland, som hyppigt er udgangspunkt for ture og arrangementer.
Uanset om du er borger eller turist på Djursland, er du altid velkommen til at spørge om vej eller hente mere information på det lokale
turistbureau.
Adresser og telefonnumre finder du bagerst i denne folder.

Forår & sommer 2011

De følgende arrangementer finder sted på faste ugedage
året rundt - eller i den angivne periode
Tirsdage kl. 9.00 - hele året
På tur i det fri
Kom og vær med, når vi går en tur og oplever årstidernes skiften.
Vi går ca. 5 kvarter i roligt tempo ved strand, i skov og på heden.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arr.: 		
Kattegattraverne
Turleder:
naturvejleder Kai Hansen, tlf. 24452108
Praktisk: turene foregår uanset vejr, så husk rigtig påklædning.

Torsdage kl. 19.00
Guidede vandreture på 10 ca. km
Arrangør: Grenå Fodslaw, se mere på www.grenå-fodslaw.dk

Fredage kl. 10.00 - hele året
På cykel i omegnen af Grenaa
Pump cyklen og vær med. Vi oplever naturens skiften samtidig
med, at vi får os rørt. Vi gør holdt ved interessante steder, kirker,
gravhøje, klostre eller andet. Der er to hold. Et hold for motionister, hvor man i roligt tempo cykler ca. 2 timer i Grenaa og omegn.
Det andet hold er for dem, der vil nå længere ud på Djursland,
stadig inden for 2 timer. Man kan skifte mellem holdene.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arrangør:
Fredagscykelholdet, Per Lund, tlf. 86322738
Praktisk: turene foregår uanset vejret, så husk rigtig påklædning. Du skal selv have din cykel med:-)

Tirsdag kl. 19 – første gang d.3. april, slut d.4. september.
Ferie i uge 28-29-30
TIRSDAGS GÅTURE
Vi går 4-5km pr. aften i smukke omgivelser mest på stier og skovveje
men sommetider er dele af turene på asfaldtveje. Turene tager ca. 1 time.
Mødested:
Klubhusets parkeringsplads Ebdrupvej, Kolind
		
hvorfra vi laver samkørsel hvis der er behov for det.
Arrangør:
Kræftens Bekæmpelses Midtdjurs Lokaludvalg.
Pris: 		
Der betales 15kr. til den der lægger bil til, ellers
		
er det gratis at deltage.
Praktiske oplysninger: Henvendelse kan ske til Jenny Hawkins
tlf. 86394801eller Ketty Rasmussen tlf.86392514

Tirsdage - første gang den 1. maj kl. 18.00 - 19.30
sidste gang tirsdag d. 26. juni
Find vej i naturen
En kombination af motion og natur. Spændende ture i skoven
i eget tempo. De enkelte dage er altid med små opgaver om af
Finde Vej, og der er indlagt skattejagter, naturopgaver, GPS-ture
og andre spændende udfordringer.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arrangør:
orienteringsklubben OK Djurs
Turleder:
tlf. 24452108, www.okdjurs.dk
Praktisk:
mulighed for omklædning og bad

Tirsdage fra uge 24 til uge 34 - første gang tirsdag den 12.
juni kl. 14.00 - 15.30
Byvandring i Grenaa
Byguiderne byder på ture i Grenaa. Her er der megen viden og
gode historier at hente for både turister og lokale borgere.
Mødested:
Turistbureauet, Torvet 1, 8500 Grenaa
Turleder:
Byguiderne, tlf. 8758-1200

Tirsdage og torsdage fra uge 26 til og med uge 33.
Fjordens friske fisk
Vi har sat nedgarn dagen før og følges ad i Fjordcentrets joller
ud på fjorden for at hente garnene. Er der fisk - det håber vi
- skal vi i gang med at rense fiskene. Vi slutter naturligvis af
med at lave bål og tilberede fangsten, og I får friske fisk som
supplement til jeres frokost.
Mødested:
Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted
Arr. 		
Fjordcentret, www.fjordcentret.dk
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648-9685
Pris: 		
entrebillet eller sæsonkort + 75 kr.

Hver dag kl. 11 – 16 i perioden 30. juni - 12. august- guidede
ture i Nationalpark Mols Bjerge:
Se yderligere information på www.nationalparkmolsbjerge.dk
Arrangør:
Nationalpark Mols Bjerge, Mols Laboratoriet,
		
Naturstyrelsen og Museum Østjylland
Turleder:
Nationalpark Mols Bjerges sekretariat
		
tlf. 72170714, sekretariatet@mols.nu
Pris: Gratis for alle – også de daglige guideture kl. 14-15.

Mød Nationalpark Mols Bjerges guider ved Kalø Slotsruin
Sommeren igennem står Nationalparkens sommerguider klar
ved Kalø Slotsruin for at fortælle dig om Nationalparken, Kalø
Slotsruins og Kalø skovenes spændende historie. Her kan du også
hente kort og turforslag. Hver dag kl. 14 udgår der gratis guideture
i området. Grib chancen - mød Nationalparken!
Mødested:
P-pladsen ved Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde
Mød Nationalpark Mols Bjerges guider i Mols Bjerge
Sommeren igennem står Nationalparkens sommerguider klar ved
besøgscenter Øvre Strandkær i Mols Bjerge for at fortælle dig
om Nationalparken og Mols Bjerges fantastiske natur. Her kan
du også hente kort og turforslag. Hver dag kl. 14 udgår der gratis
guideture i området. Grib chancen - mød Nationalparken!
Mødested:
P-pladsen ved Øvre Strandkær, Strandkærvej 7,
8400 Ebeltoft
Mød Nationalpark Mols Bjerges guider midt i Ebeltoft
Sommeren igennem står Nationalparkens sommerguider klar i
Den Gamle Farvergård i Ebeltoft for at fortælle dig om Nationalparken og Ebeltofts kulturhistorie. Her kan du også hente kort
og turforslag. Hver dag kl. 14 udgår der en gratis byvandring i
den gamle købstad. Grib chancen - mød Nationalparken!
Mødested:
Farvergården, Adelgade 15, 8400 Ebeltoft

Ture efter dato
Søndag den 1. april
kl. 14.00 -17.00
Påskeæg i naturens farver
Naturens egne plantefarver er fantastiske og kan bruges til
at lave flotte dekorationer på påskeæg. Æggene pakkes ind
i forskellige planter, og koges over bål, så der fremkommer
spændende mønstre. Vi binder sjove fugle af halm og garn, og
laver reder af pil og naturmaterialer. Vi koger et strudseæg og
laver Djurslands største æggemad!
Mødested:
Bålhuset, Naturcenter Syddjurs,
		
Mols Bjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft.
Turleder:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Pris: 		
30 kr. pr. person.
Praktiske oplysninger: Beregn 2 timer til arrangementet. Egnet
for børnefamilier.

Husk tøj svarende til årstiden, samt gerne ekstra hvide æg. Vi
giver kaffe/te/saftevand.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune,
kontakt Anita Søholm på e-mail: naturcenter@syddjurs.dk eller
mobil: 2426 5174 for yderligere oplysninger.

Mandag den 2. april
kl. 13.00 - 15.00
Udflugt til skanserne ved Ahl og Jernhatten/Arnakke
Besøg to af Englandskrigenes skanser og hør fortællingen om
Englandskrigene ved historiker Thomas Jørgensen.
Mødested:
P-pladsen ved Havmøllevej 16 = P-pladsen ved
		
Jernhatten
Arr.: 		
Museum Østjylland
Turleder:
historiker Thomas Jørgensen, tilmelding
		
nødvendig på tlf. 8712 2600
Praktisk: fornuftigt fodtøj. Ikke egnet for gangbesværede.

Onsdag den 4. april
kl. 13.00-16.00
Får får får? Nej, får får lam. Læmningstur i Mols Bjerge.
Naturstyrelsen har mange husdyr i naturplejen i Mols Bjerge
- både køer, får, geder og heste. Nu er det ”påskelams-tid”.
Vi håber at se læmninger og nye lam, og på fårenes naturlige
adfærd i et naturnært landskab. Hvorfor både ko, får, ged og
hest i naturplejen? Må man gå inde i hegningerne?
Sted: 		
P-plads ved Helligkilde-hullet, Mols Bjerge Vej
		
ml. Viderup og Basballe, 8420 Knebel.
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør.:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland.
Praktisk:
Tur 4-5 km i kuperet terræn. Rigeligt varmt tøj
og fodtøj, evt. kikkert, kamera og varm drik

kl. 19.00
Motionstur.
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Kalø Slotsruin. 8410 Rønde
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Elly Iversen, tlf: 2788 6835

Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Onsdag den 11. april
kl. 19.00.
Motionstur.
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Fregatten Jylland. 8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret

Torsdag den 12. april
kl. 17.00 - 21.00
Fugle og fossiler ved Sangstrup Klint
Vi retter blikket op mod de levende fugle og ned mod sten og
fossiler. Vi stiller teleskoper op og medbringer desuden kikkerter, forstørrelsesglas, fugle- og stenbøger.
Mødested:
Sangstrup Klint, Hjembækvej, Sangstrup,
		
8500 Grenaa
Arr. 		
Fjordcentret og Naturcenter Norddjurs,
		
www. fjordcentret.dk
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648 9685
Praktisk: medbring madpakke

Lørdag den 14. april
kl. 9.45
Ebeltoft, Ahl Hage og Øer
En smuk tur på næsten 20 km. Vi går langs med vandet ved
Ebeltoft Vig, men ser også den flotte gamle by Ebeltoft og Øer
maritime ferieby og slutter af med at gå i forårsskovene.
Mødested:
Turen begynder og slutter ved Ebeltoft
		
Busterminal.
Arrangør:
Dansk Vandrelaug, Aarhus
Turleder:
Anna Marie og Jens Erik Buur, tlf.86556367.
Praktisk information: Godt fodtøj, madpakke og drikkevarer.

Søndag den 15. april 2012
kl. 10.00-13.00
Småkravl ved Kobberhage
Skrænterne ved Kobberhage er usædvanligt interessante – både
i botanisk og entomologisk henseende. I dag vil vi fokusere på
en række af områdets specialiteter, hvoraf bl.a. skal nævnes
overdrevsløber og skræntoldenborre, der for et par år siden blev
fundet på lokaliteten som første jyske fund overhovedet!
Mødested:
Stranden ved hjørnet af Trojavej og
		
Kobberhagevej kl. 10. Varighed ca. 3 timer.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet.
Turleder:
Morten DD Hansen, tlf 61555147
Praktiske oplysninger: Yderligere turinfo på fugleognatur.dk.
Medbring varmt tøj, lidt proviant samt gerne kikkert og kamera

Tirsdag den 17. april
kl. 17.00 - 21.00
Åbent hus på Blå Flag Stationen i Grenaa
Kom og se og ikke mindst oplev nogle af de muligheder, der
er på Blå Flag stationen i Grenaa. Få mere at vide om strandbanko, gps-tur, krabber, livet i det lave vand og du får mulighed
for oplevelser i kajak. Grillen er tændt og kan frit benyttes til
medbragt mad.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arr. 		
Fjordcentret og Naturcenter Norddjurs,
		
www.fjordcentret.dk
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648 9685

Onsdag den 18. april
kl. 19.00.
Motionstur.
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Fuglsø Centeret. 8420 Knebel
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Lørdag den 21. april 2012
kl. 10.00-13.00
Forskningens Døgn - rovfugletræk på Dragsmur
Dragsmur i april er ensbetydende med chancen for alt godt i
rovfugle. Der kan være rørhøge, blå kærhøge, dværgfalke, vandrefalk og fiskeørn, men der er selvfølgelig altid en risiko for, at
alting løber ud i vasken, fordi vinden er forkert, eller fuglene er
forkølede. Hvis Dragsmur skuffer, drøner vi i stedet til Skelhøj
ved Ebeltoft.
Mødested:
P-pladsen lige efter restaurant Galejen kl. 10 –
		
varighed lige så længe, der kommer fugle.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum/Molslab og DOF
Turleder:
Morten DD Hansen, tlf 61555147
Praktiske oplysninger: Yderligere turinfo på fugleognatur.dk.
Medbring varmt tøj, lidt proviant samt gerne kikkert og kamera

Søndag den 22. april
kl. 10.00 - 12.00
Dansk Naturfredningsforening - samler affald i Grenaa
Vi mødes ved Grenaa Gymnasiums trappe og går langs hovedvej
16 og samler affald i skovkanten.
Mødested:
Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassens Vej,
		
8500 Grenaa
Arr.: 		
Danmarks Naturfredningsforening,
		
Norddjurs afdeling
Turleder:
Lars Sloth, tlf. 30224498, www.dn.dk/norddjurs
Praktisk: DN sørger for det praktiske. Alle er velkomne.

kl. 10.00 - 12.00
Dansk Naturfredningsforening - samler affald i Glesborg
Vi mødes på P-pladsen ved SuperBrugsen i Glesorg. Herfra går
turen rundt i nærområdet, hvor vi vil samle affald.
Arr.: 		
Danmarks Naturfredningsforening,
		
Norddjurs afdeling
Turleder:
Jette Mouritzen, tlf. 86386419,
		
www.dn.dk/norddjurs
Praktisk: DN sørger for det praktiske. Alle er velkomne.

Onsdag den 25. april
kl. 17.00-21.00
Levende pil i haven
Kom og få inspiration til pileflet i din have. Du kan få information om pilesorter, etablering af pilemark, høst, vedligeholdelse
mm. Vi fletter levende piletræer, medbring en krukke med jord
til dit piletræ. Herudover kan du flette på forskellige fletteprojekter i sansehaven. Der vil være information om økologisk
havedyrkning, dræbersnegle, kompost mv.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
8400 Ebeltoft.
Workshopledere: Ursula Søholm, Bakkelyst samt naturformidler
Anita Søholm.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 		
225 kr. inkl. materialer samt let aftenanretning
og kaffe/te. Betales ved kursusstart.
Tilmelding:
Senest tirsdag den 17. april til Anita Søholm
på naturcenter@syddjurs.dk eller tlf.: 8753 5062. Tilmelding er
bindende. Max. 16 deltagere.

kl. 19.00
Motionstur.
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Ree Park. 8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf: 2972 2988
Yderligere oplysning: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Lørdag den 28. april
kl. 9.00 – 16.00
Pileflet i haven
Vi fletter plantestativer, rundeller, kræmmerhuse og fuglefoderbrætter. Der er mulighed for at lave flet i frisk pil, og flette
forskellige runde og ovale kurve.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
8400 Ebeltoft.
Underviser:
Pilefletter Ursula Søholm.

Pris: 		
350 kr. + materialer ca. 100 kr.
Tilmelding: Tlf: 22552974 eller mail: ursulasoeholm@get2net.dk.
Max. 10 deltagere.

kl. 10.00 - 12.00
Familieskovtur
Familieskovtur ved skovsøen i Grenaa Plantage. Der vil være små
udfordringer for hele familien og ca. kl. 11 steger vi pølser.
Mødested:
skovsøen i Grenaa Plantage, ved Rævevej,
		
8500 Grenaa
Arr.		
Danmarks Naturfredningsforening 		
Norddjurs afdeling
Turleder:
Lars Sloth, tlf. 30224498 og Anne Murmann,
		
www.dn.dk/norddjurs

kl. 10.00 -17.00
Sildedage på Fjordcentret
Lige nu er der millionvis af sild i fjorden. De er inde for at gyde,
og da de samtidig er meget sultne, er de lette at få på krogen. Vi
giver gode råd og viser hvordan du renser og tilbereder dine sild,
og der er smagsprøver.
Arr. 		
Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted,
		
8648 9685
Pris: 		
voksne 75 kr, børn 60 kr
Praktisk: Voksne skal have fisketegn, som kan købes på www.
fisketegn.dk. Børn og pensionister fisker gratis.

kl. 13.00 - 15.00
Find vej......Grenaa Plantage
En tur for hele familien. I hele landet markerer denne dag starten på projekt ”Find Vej”. Nye og anderledes måder at komme
ud i skoven på. I dag skal I finde vejen på en lille tur rundt om
Skovsøen. Der er indlagt en natur skattejagt.
Mødested:
Skovsøen, Rævevej i Grenaa Plantage
Arr. 		
Orienteringsklubben OK Djurs
Turleder:
kontakt tlf. 24452108

Søndag den 29. april
kl.9.00
Madpakketur
Turen er på 20 km. Vi går med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-Plads ved Sletterhage Fyr. 8420 Knebel
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Carsten Mikkelsen, tlf: 2788 6499
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Medbring forplejning til dig selv. Påklædning efter vejret.

kl. 10.00-13.00
Bimylder på Lushage
Sidst i april… slåen blomstrer, og på de sydvendte skrænter ved
Lushage bør der lige nu være et sandt mylder af bier, svirrefluer,
gravehvepse og biller, og mon ikke vi støver en rigtig sjældenhed eller to op undervejs? Turen bliver ikke en traditionel guidet
tur, men snarere en lidt decentral kratlusk, hvor vi går omkring i
små grupper og fotograferer og samler ind.
Mødested:
P-pladsen for enden af Klæbjergvej kl. 10.
Varighed
ca. 3 timer.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet.
Turleder:
Morten DD Hansen, tlf 61555147
Praktiske oplysninger: Yderligere turinfo på fugleognatur.dk.
Medbring varmt tøj, lidt proviant samt gerne kikkert og kamera

kl. 10.00 – 15.00
Skovens Dag i Egedal Plantage
Igen i år indbydes borgere til at deltage i et Skovens Dag arrangement i en af de kommunale skove ved Ebeltoft – nemlig
Egedal Plantage. Dagen byder på mange spændende aktiviteter
som f.eks. guidede ture, skovhuggershow, jagthornsblæsning,
trofæudstilling, gevirværksted, luftbøsse- og bueskydning samt
workshop, hvor der kan snittes i frisk træ fra skoven og arbejdes
med naturmaterialer. Der tilbydes også smagsprøver på vildt,
kryddersnaps og snobrødsbagning,
Mødested:
”Torvet”, Egedal Plantage, 8400 Ebeltoft.
Indkørsel fra Elsegårdevej overfor ridehallen. Der vil være skilte.
Arrangører:
Ebeltoft Jagtselskab, Elsegaarde Jagtforening
		
og Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.

Yderligere oplysninger: Jørgen Brøgger, tlf: 8636 2538, mobil:
4035 2211 og Anita Søholm, mobil: 2426 5174.
Mød Nationalpark Mols Bjerge på Skovens Dag i Egedal Plantage
Grib chancen – mød Nationalpark Mols Bjerge på Skovens dag
Kom forbi, oplev og bliv klogere!
- Film om Nationalparken
- Hyggelig udstilling om Nationalparken
- Bliv klogere på naturen, geologien, friluftslivet og kulturhistorien
- Familievenlig konkurrence ”20 spørgsmål om Nationalparken”
- Kort, turforslag og foldere til alle besøgende!
Mødested:
Se programmet på
		
www.nationalparkmolsbjerge.dk
		
og www.elsegaarde-jagtforening.dk
Arrangør:
Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med
Ebeltoft Jagtselskab og Elsegaarde Jagtforening
Turleder:
Nationalpark Mols Bjerges sekretariat
		
tlf. 72170714, sekretariatet@mols.nu

kl. 10.00-16.00:
Skovens dag: Fra skovtræ til Karpenhøj-mytologi
Træer var vigtige i nordisk mytologi - de første mennesker,
mand og kvinde, opstod af hhv Ask og El (Embla). DGI Karpenhøjs kendte mytologiske landskabsskulpturer er nu fornyet
– med ege- og bøgetræer doneret af Møllerup Gods. Vi indvier
dem på Skovens Dag - med åbent Valhalla, bål, håndværk, dyst
og sagaer fra Asetroens tid.
Sted: 		
DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter,
		
Dragsmurvej 12, 8420 Knebel.
Ture og aktiviteter: Personale på DGI Karpenhøj
Arrangør.:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland.
Praktisk: Åbent-hus-princip, løbende start på forskellige arrangementer. Vi byder på lidt vådt og tørt

kl. 10.00 -17.00
Sildedage på Fjordcentret
Lige nu er der millionvis af sild i fjorden. De er inde for at gyde,
og da de samtidig er meget sultne, er de lette at få på krogen. Vi
giver gode råd og viser hvordan du renser og tilbereder dine sild,
og der er smagsprøver.

Arr. 		
Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted,
		
8648 9685
Pris: 		
voksne 75 kr, børn 60 kr
Praktisk: Voksne skal have fisketegn, som kan købes på www.
fisketegn.dk. Børn og pensionister fisker gratis.

Onsdag den 2. maj
kl. 18.00
Ålsø Kirke og Den japansk inspirerede have
Vi starter i Ålsø Kirke, hvor vi skal høre Maria Behrenthz fortælle
om ”Præsten i Vejlby”, som ligger begravet her. Derefter skal vi
i den meget spændende og flotte have, hvor vi kan nyde sammensætningen af både planter og sten og måse få gode ideer til
vores eget hjem eller have.
Arrangør:
Hjerteforeningen Norddjurs lokalkomite
Turleder:
Erna Nielsen, tlf. 8630 9259,
		
ernanielsen17@notmail.com
Pris: 		
20 kr for indgang til haven

kl. 19.00
Motionstur.
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads Tre Høje, Mols Bjerge
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Carsten Mikkelsen. Tlf: 2788 6499
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Onsdag den 2. maj
kl. 20.30-22.30
Kys frøen – og slå ørerne ud!
Maj er ynglesæson for padderne, og få steder på Djursland er
der flere arter end på Lübker Golf Resorts naturarealer. Vi går en
aftentur til flere forskellige vandhuller, trækker et net igennem
vandet og ser på, hvad det gemmer af sjove smådyr. Senere på
aftenen lytter vi efter Løgfrø.
Mødested: Lübker Golf Resort, Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte.
Indkørsel fra Hovedvejen mellem Grenå og Randers

Turledere:
Biolog Lars Dyhrberg Bruun og
		
biolog Anita Søholm.
Praktiske oplysninger: Medbring gummistøvler, varmt tøj og
kraftig lommelygte.
Arrangører:
Lübker Golf Resort og Syddjurs Kommune.
Yderligere oplysninger: Kontakt naturformidler Anita Søholm på
e-mail: naturcenter@syddjurs.dk eller mobil: 2426 5174.

Fredag den 4. maj
kl. 8.00
Stubbe Sø og Fugleværnsfondens reservat
Vi går en tur på Naturstien fra Gravlev og gennem plantagen til
fuglereservatet ved Stubbe Sø, hvor vi vil vise rundt og fortælle
om arbejdet med naturpleje.
Vi fortsætter ned over engen til søen. Undervejs vil vi lytte til de
mange sangfugle der nu er ankommet, bl.a. broget fluesnapper i
skoven og hedelærken over engen.
Mødested:
P-pladsen på Møllebækvej, 500m NV for
		
Gravlev by (ved enden af Gravlev-Ebeltoft
		
naturstien)
Arrangør:
Dansk Ornitologisk Forening Østjylland
Turleder:
Joy Klein, joyklein@post.tele.dk,
		
tlf. 23 25 85 95
Praktiske oplysninger: Hele turen er på ca. 5 km. Solidt fodtøj
tilrådes. Medbring gernekikkert. Medbring også gerne kaffe/
te og madpakke, så kan vi indtage forfriskningerne ved et af
picnicbordene i reservatet.
start ml. kl. 7.00 og 11.00: 5, 12, 17 og 25 km
start ml. kl. 7.00 og 8.00: 35 og 45 km.
Fornæsmarch
Afmærkede ruter i det varierede landskab på Norddjurslands yderste spids på 5, 12, 17, 25, 35 og 45 km. Hunde i snor er velkomne.
Mødested:
Hemmed Forsamlingshus, Hemmed Kirkevej 3,
		
8585 Glesborg
Arr. 		
Grenaa Fodslaw, www.grenå-fodslaw.dk
Pris: 		
18 kr

Tirsdag den 8. maj 2012
kl. 10.00-14.00
Lærkefalke på muren!
Det er højsæson for lærkefalke, disse arrogante, dekadente flyvere, som lige fanger en guldsmed i luften, hvis de har lyst. Og
hvis vinden er rigtig, er Dragsmur et af landets absolut bedste
steder at se denne skønhedsåbenbaring. Der er bare et krav –
vinden skal være i øst. Det er det, vi satser på.
Mødested: P-pladsen lige efter restaurant Galejen kl. 10 – varighed lige så længe, der kommer fugle.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum/Molslab og DOF
Turleder:
Morten DD Hansen, tlf 61555147
Praktiske oplysninger: Hvis vinden ikke arter sig, kører vi nok til
Skelhøj for at se returtræk; det kan jo altid give en ørn eller to.
Hvis vejret også er imod os, aflyser vi, så følg med på fugleognatur.dk. Medbring varmt tøj, lidt proviant samt gerne kikkert og
kamera

Onsdag den 9. maj
kl. 17-21
Kvinde kend din mountainbike!
Mountainbike ture skal da ikke være forbeholdt mænd. På dette
kursus – kun for kvinder – introduceres mountainbike cykling
som en motionsform, hvor alle kan være med! Vi starter med
information om teknik, udstyr og sikkerhed, hvorefter vi laver
øvelser på et fladt græsareal, og slutter af med en cykeltur i
Mols Bjerge.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
Basballe, 8400 Ebeltoft.
Kursusledere: Klaus Petersen, BikeFever Rønde og Anita
Søholm, Naturcenter Syddjurs.
Pris: 		
200 kr. pr. person inkl. leje af hjelm og 		
		
mountainbike samt en sandwich og kaffe/te.
Tilmelding:
Senest onsdag den 2. maj på e-mail:
		
naturcenter@syddjurs.dk Max. 20 personer.
Praktiske oplysninger: Husk egnet cykeltøj og gerne egen hjelm
og mountainbike.
Målgruppe: Begyndere og let erfarne ryttere, der har lyst til at
prøve mountainbike sammen med andre ligestillede.

Arrangører:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune i
samarbejde med BikeFever Rønde.
kontakt Anita Søholm på e-mail: naturcenter@syddjurs.dk eller
mobil: 2426 5174 for yderligere oplysninger.

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Skaføgård Gods, Sandmarkvej (30) 8544 Mørke
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Jens Chr. Dahl, tlf: 8637 6570
Yderligere oplysning: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

kl. 19.00
Aftentur i Grenaa plantage
Vi starter turen langs stranden, ved Polderrev går vi op i Grenaa
plantage. Her finder vi en plet, og nyder den medbragte aftenkaffe.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arr. 		
Fjordcentret og Naturcenter Norddjurs,
		
www.fjordcentret.dk
Turleder: naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648 9685
Praktisk: husk aftenkaffen

Torsdag den 10. maj
kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi introducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.: 		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du melder dig
ind i klubben.
Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

kl. 18.30 til ca. 21
Råvildtet på Kalø
Vi ser efter tegn på råvildt, bl.a. hvor de sidder om natten, hvor
de esser, hvor bukken fejer bukken og hvad er det han fejer? Kan
man være heldig at se rådyrene og har de fået lam?
Medbring gerne kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe/the.
Mødested
P.Pladsen ved Jagtslottet Grenåvej 14,
		
8410 Rønde
Turleder:
Peter Staunsbjerg
Arrangør:
Naturstyrelsen, Kronjylland

Søndag den 13. maj
kl. 10.00 - 12.00
Geologitur ved Sangstrup Klint
Geolog Hanne Krøyer vil fortælle om Djurslands geologi og guide
os på fossiljagt ved kalkklinterne ved Karlby.
Mødested:
P-pladsen for enden af Hjembækvej,
		
Sangstrup, 8500 Grenaa
Arr. 		
Danmarks Naturfredningsforening,
		
Norddjurs afdeling
Turleder:
Geolog Hanne Krøyer. Yderligere oplysninger
Lars Sloth, tlf. 30224498, www.dn.dk/norddjurs
Praktisk: Tag praktisk fodtøj på og medbring en dolk og en hammer til at banke fossilerne fri af kalken.

Tirsdag den 15. maj
kl. 18.30 - 19.30
Fusentaster og fromme borgere på Ebeltoft Kirkegård
Museumsinspektør Lea Glerup Møller tager interesserede med
rundt på Ebeltoft Kirkegård.
Mødested:
Ebeltoft Kirke
Arr. 		
Museum Østjylland
Turleder:
Museumsinspektør Lea Glerup Møller,
		
tilmelding nødvendig på tlf. 87122600

kl. 19.00-22.00
Aften-thriller: En ægte – en falskner. Nattergal vs. Kærsanger i sundet.
De senere år er det blevet sjældnere at høre Nattergal. Mange
tror de hører ”ægte” Nattergal, men det er ”kun” den velsyn-

gende kopi, Kærsanger, som er blevet almindeligere samtidig
med at Nattergal er blevet sjældnere. Naturtur i Kolindsund om
forårs-fuglenes aften- og nattesangere. Solen går ned 21:26.
Sted: Søgård, Sundvej 12-14, Sundet, 8560 Kolind.
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland
		
(med tilladelse fra gdr. Peter Zacho)
Praktisk:
4½ km i let og fladt terræn. Lidt tørt og vådt til
		
turslutningen.

Onsdag den 16. maj
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads Vosnæsvej/Strandvejen,
		
8541 Skødstrup
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Elly Iversen. Tlf: 2788 6835
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 17. maj
kl. 8.00
Fugletur ved Ørnbjerg Mølle og Ulstrup Å
Turen går fra Ørnbjerg Mølle, langs Ulstrup Å og videre ud til et
sted i skoven med udsigt over Stubbe Sø. Der er mange småfugle
i skoven og måske ser vi spætter, musvåger og rådyr.
Mødested:
Ørnbjerg Mølle, Stubbevej 2A
Arrangør:
Ørnbjerg Møllelaug
Turleder:
Joy Klein, Dansk Ornitologisk Forening, for
		
møllelauget. Telefon 23 25 85 95
Praktiske oplysninger: Turen er på ca. 5½ km. Solidt fodtøj
tilrådes. Medbring gerne kikkert. Medbring også gerne kaffe/
te og madpakke, så kan vi afslutte turen med forfriskninger ved
picnicbordene på P-pladsen ved møllen.

kl. 10.00-13.00
Store Himmelfartsdag på Dragsmur
Der er intet lavet om siden sidste år. Det’ de samme ting vi siger,

det’ de samme ting vi lover... det de samme folk, der kommer
for at glo på hvepsevåger...” På treårsdagen for den fedeste
hvepsevågedag nogensinde i Østjylland vil vi naturligvis være
at finde på Dragsmur.
Mødested:
P-pladsen lige efter restaurant Galejen kl. 10
– varighed lige så længe, der kommer fugle.
Arrangør:
Naturhistorisk Museum/Molslab og DOF
Turleder:
Morten DD Hansen, tlf 61555147
Praktiske oplysninger: Svigter hvepsevågerne ved Dragsmur kører vi til Skelhøje ved Ebeltoft. Yderligere turinfo på
fugleognatur.dk. Medbring varmt tøj, lidt proviant samt gerne
kikkert og kamera

Søndag den 20. maj
kl. 10.00 - 17.00
Fjordens og kystens dag
Fra Randers til Grenaa langs vandvejen er der aktiviteter med
det fælles formål at fortælle om kysten. Kajaktur til Udbyhøj,
RIB-ture, morgenmad i waders, gps-jagt og meget mere.
Mødested:
Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted,
		
www.fjordcentret.dk
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret/
		
Naturcenter Norddjurs
Pris: der er gratis adgang til Fjordcentret, enkelte aktiviteter
kan fordre en tillægsbillet.

Tirsdag den 22. maj
kl. 17.00 - 18.00
Vandring på Grenaa kirkegaard
Historiker Nina Adamsen fortæller om kirkegårdens historie,
gravminderne og om nogle af de mennesker, der har haft
betydning for byens historie.
Mødested:
Kapellet på Grenaa kirkegård
Arr.: 		
Museum Østjylland
Praktisk:
tilmelding nødvendig på tlf. 87122600

Onsdag den 23. maj
kl. 17-21
Kursus i at slå med le
Introduktion til et traditionelt håndværk, der er ved at blive
genopdaget. Heldigvis, for det er god motion og et klimavenligt,
lydløst alternativ til at bruge busk-rydder. En le er billig i indkøb
og drift og kan komme til alle vegne. Vi starter med gennemgang
af leens opbygning og individuel tilpasning. Forskellige metoder
til slibning vil blive demonstreret. Derefter får alle deltagere
lejlighed til at øve sig i at svinge en le.
Mødested:
Friland, Ravnen, Feldballe, 8410 Rønde
Kursusledere: Jens Peter Mølgaard og Anita Søholm
Pris: 		
150 kr. inkl. let aftenanretning og frugt og
kaffe/te. Man kan købe en le på kurset for 250 kr.
Tilmelding: Anita Søholm, e-mail: naturcenter@syddjurs.dk eller
mobil: 24265174 senest d. 15/5.
Praktiske oplysninger: Du er selvfølgelig velkommen til at
medbringe din egen le, hvis du har en.
Arrangører: Friland og Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.
Læs mere på: www.friland.org og www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 19.00
Dans om majstangen på Grenaa Strand
Der vil være musik fra et spillemandsorkester, rejsning af smukt
pyntet majstang, sange og nemme folkedanse som alle kan
være med til. Tag familie og kaffe med til en stemningsfuld og
fornøjelig forårsaften i det fri.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arr. 		
Folkedanserforeningen FC Grenaa

kl.19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
p-plads, Molshallen 8420 Knebel
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Grethe og Birthe. Tlf.: 6067 6473
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Lørdag den 26. maj
Fejring af den Europæiske Nationalparkdag!
Grib chancen - mød Nationalparkens formidlere, foreninger og
frivillige på guidede ture, historiske fortællinger, familieaktiviteter, picnics og åbent hus arrangementer. Vi fejrer Nationalparken fra morgen til aften – og det bliver bestemt ikke kedeligt!
Mødested:
Se programmet og mødesteder på
www.nationalparkmolsbjerge.dk og www.europarc.org
Arrangør:
Nationalpark Mols Bjerge, formidlingspart
		
nerskabet, foreninger og frivillige.
Turleder:
Nationalpark Mols Bjerges sekretariat
		
tlf. 72170714, sekretariatet@mols.nu
Pris:		
Gratis - dagen lang!

kl.8.00
Europæisk Nationalpark dag ved Stubbe Sø og Fugleværnsfondens
reservat
Vi går en tur på Naturstien fra Gravlev og gennem plantagen til
fuglereservatet ved Stubbe Sø, hvor vi vil vise rundt og fortælle
om arbejdet med naturpleje. Vi fortsætter ned over engen til
søen. Undervejs vil vi lytte til de mange sangfugle der nu er
ankommet. Med held kan vi se rødrygget tornskade på engen og
rørhøg over rørskoven. Vi går tilbage til P-pladsen ad naturstien.
Mødested:
P-pladsen på Møllebækvej 500m NV for Gravlev
		
by (ved enden af Gravlev-Ebeltoft naturstien)
Arrangør:
Dansk Ornitologisk Forening Østjylland
Turleder:
Joy Klein, joyklein@post.tele.dk,
		
tlf. 23 25 85 95
Praktiske oplysninger: Hele turen er på ca. 5 km. Solidt fodtøj
tilrådes. Medbring gerne kikkert. Medbring også gerne kaffe/
te og madpakke, så kan vi indtage forfriskningerne ved et af
picnicbordene i reservatet.

kl.10.00-14.00
Europæisk Nationalparkdag. Mols Bjerge – de højeste toppe og
dybeste dødishuller – på Mountainbike og til fods.
Med sved på panden i Mols Bjerge fra Istidens landskabsforskydninger via naturens forandringer samt folk og fæ frem til
status som Nationalpark. Vandring i det stærkt kuperede terræn,
fra top til top og ned i de dybeste dødishuller. På vor vej udskiftes vandrestøvler og vandrestave med Mountainbikes. Turen
fortsættes på MB ad spændende spor på sti og vej.

Mødested:
Mødested: P – pladsen, Agri Bavnehøj, Agri
		
Bavnehøjvej 5A, Agri, 8420 Knebel.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail
		
ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 100,00 pr. pers. inkl. guide og grej som
		
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr samt
kan tåle at færdes i uvejsomt terræn. En lille rygsæk til transport
af ekstra tøj og forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

kl. 13.00 – 17.00
Europæisk Nationalparkdag på Naturcenter Syddjurs
Kom og ”Mærk” nationalparken!
Kom med naturformidleren på sansetur i skoven – og smag, duft
og mærk naturen.Vi arbejder med naturmaterialer fra nationalparken i naturværkstedet, hvor alle kan være med. Sansning fra
råuld til billede. Vådfiltning og nålefilt - filt et lille nationalparklandskab med uld fra får, der lever lokalt. Snit din egen ske
af træ fra nationalparken. Smag et fladbrød lavet af urhvede og
bagt på bålet, der smager som i fordums tider! Vi holder åbent
hus på naturcentret og i sansehaven.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
8400 Ebeltoft.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, mobil: 24265174, e-mail:
naturcenter@syddjurs.dk og se ligeledes dagspressen for en
samlet annoncering af alle arrangementer denne dag.

kl. 13.00-15.00
Europæisk Nationalparkdag
Fortiden på cykel!
På denne cykeltur på MTB i Mols Bjerge kan du træde i pedalerne, lade dig betage af et storslået landskab og mærke historiens
vingesus! Vi gør små stop undervejs, hvor der fortælles historier
om nationalparkens natur- og kulturhistorie.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
8400 Ebeltoft.

Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.
Praktiske oplysninger: Turen er for børn og voksne over 12 år,
og for deltagere med en rimelig kondition, da vi cykler i et
kuperet landskab, men i et tempo, så alle kan være med!
Tilmelding:
Senest tirsdag d. 22. maj på:
		
naturcenter@syddjurs.dk
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, mobil: 24265174, email: naturcenter@syddjurs.dk og se ligeledes dagspressen for
en samlet annoncering af alle arrangementer denne dag.

kl. 13.00-17.00
Europæisk Nationalparkdag på Molslaboratoriet
Vi ser nærmere på indsamlede dyr og planter fra området og
giver mulighed for, at man selv går på opdagelse med net og
samler ind til terrarier. Kl. 13, 14 og 15 tager naturvejlederen
interesserede med ud i terrænet. Et tilbud for den naturinteresserede børnefamilie.
Mødested:
Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller,
		
8400 Ebeltoft.
Arrangør:
Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum.
Yderligere oplysninger: Pernille Mølgaard Andersen, pma@
nathist.dk, mobil: 61 22 66 03.

Onsdag den 30. maj
kl. 9.00 – 12.00
Skansevandring
Der er afmærkede ruter. Distancer på 5 – 10 – 20 – og 28 km.
Mødested:
Se: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf: 2972 2988
Pris: 		
18 kr.
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 31. maj
kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi intro-

ducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.: 		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 		
300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du
		
melder dig ind i klubben.
Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

Fredag den 1. juni
kl. 19.00
Katholm Gods
Kammerherre Peter Collet fortæller om slottets historie gennem
tiden og viser rundt på et meget smukt, gammelt og velholdt
gods. Efter rundvisningen kan den medbragte kaffe nydes på
plænen.
Mødested:
Katholm Gods, Katholm 1, 8500 Grenaa
Arr. 		
Hjerteforeningen, Norddjurs Lokalkomite
Turleder: Søren Østergaard og Erna Nielsen, tlf. 8630 9259, ernanielsen17@hotmail.com

Lørdag den 2. og søndag den 3. juni
Mød Nationalpark Mols Bjerge på Landbrugsmessen Gl. Estrup
Grib chancen – mød Nationalpark Mols Bjerge på Landbrugsmessen Gl. Estrup
Kom forbi, smag, oplev og bliv klogere!
- Film om Nationalparken
- Hyggelig udstilling om Nationalparken
- Bliv klogere på naturen, geologien, friluftslivet og kulturhistorien
- Familievenlig konkurrence ”20 spørgsmål om Nationalparken”
- Hvad smager bedst i Nationalpark Mols Bjerge?
- Kort, turforslag og foldere til alle besøgende!
Mødested:
Se programmet på www.nationalparkmolsbjerge.dk og www.landbrugsmessen.dk
Arrangør:
Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med
Landbrugsmessen Gl. Estrup
Turleder:
Nationalpark Mols Bjerges sekretariat tlf.
72170714, sekretariatet@mols.nu
Pris: Se www.landbrugsmessen.dk

Søndag den 3. juni
kl. 10.00
Tour de Kanal
En dejlig søndag på Nordkanalen i Kolindsund. Turen er på 25
km. Den medbragte frokost spiser vi i Fannerup, og vi regner
med at være fremme i Grenaa hen på eftermiddagen.
Mødested:
P-pladsen lige nord for Kolind før
		
rundkørslen.
Arr.: 		
Grenå Kajakklub
Tilmelding:
Lisbeth Andreassen, tlf. 30562750, lisbeth_andreassen@paradis.dk.
Pris: 		
80 kr hvis du skal leje en kajak, 50 kr hvis du
		
medbringer din egen.
Praktisk: madpakke, vand og skiftetøj

kl. 11.00-15.00
Jæger for en dag
Vi giver i løbet af dagen indsigt i nogle af jagtens aspekter. Der
vil være smagsprøver, skydning med bue og pil, dissektion af
fasaner, en snak om fugles anatomi og en jagtsti, hvor man sidst
på dagen kan teste om man har lært noget.
Arrangør:
Danmarks Jægerforbund
Mødested:
Molsvej 34, 8410 Rønde
Turleder:
Naturvejleder Franz Holmberg
Praktiske oplysninger: Udendørs arrangement
Tilmelding: Dagen før inden kl. 16.00 på e-mail: fho@jaegerne.
dk eller tlf.: 61 18 83 93
Pris: Voksne 50 kr./Børn 25 kr. (Medbring lige penge).

kl 14.00
Naturens spisekammer
Spændende natur/havevandring, hvor deltagerne vil få vist og
fortalt om mange af de spiselige planter og ukrudtsplanter i
vores natur. Der vil være smagsprøver og opskrifter.
Mødested:
Ballevej 27, Skarresø, 8550 Ryomgård
Arr.: 		
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs
		
afdeling
Turleder:
forfatter og foredragsholder Anemette Olesen,
		
Skarresø. www.anemetteolesen.dk
Tilmelding: nødvendig til Grete Mouret, tlf. 86485828,

gretemo@post.tele.dk. Max antal deltagere 30.
Pris: 		
40 kr per person.

Mandag den 4. juni
kl. 18.00
Kanotur til Enslevgården
En aftentur for alle og hele familien, hvor vi i roligt tempo padler
til Enslevgården - medbring gerne madkurv. Vi snakker om
Kolindsunds historie.
Mødested:
Gasværksvej/sidevej til Åbeyn i Grenaa
Arrangør:
Naturcenter Norddjurs
Turleder:
Naturvejlederne Kai Hansen og
Carsten Enemark, tlf. 24452108 - tilmelding nødvendig
Pris: 		
50 kr pr rumpe uanset størrelse

Tirsdag den 5. juni
kl. 17.00 - 21.00
Åbent Hus på Blå Flag Stationen i Fjellerup
Kom og se og ikke mindst oplev nogle af de muligheder, der er på
Blå Flag Stationen i Fjellerup. Du kan prøve en kajak, få mere at
vide om strand-banko, stenslibning, krabber og livet på det lave
vand. Grillen er tændt og kan frit benyttet til din medbragte mad.
Mødested:
Blå Flag Station Fjellerup, Klitvej 5, Fjellerup
		
Strand, 8585 Glesborg
Arr.: 		
Fjordcentret og Naturcenter Norddjurs,
		
www. fjordcentret.dk
Turleder: naturvejlederne på fjordcentret, tlf. 8648 9685

Onsdag den 6. juni
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads, Sletterhage Fyr. 8420 Knebel
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Carsten Mikkelsen. Tlf.: 2788 6499
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 7. juni
kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi introducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.: 		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du melder dig
ind i klubben.
Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

Lørdag den 9. juni
kl. 9.00 - 11.45
Natur og historie i Bakkerne øst for Ørsted
En smuk vandretur hvor vi undervejs hører om bakkerne før og
nu. I kaffepausen hører vi om savværk, vindyrkning og orangeri
ved Torkil Els. Vi går retur til Ørsted via Bondhøjvej.
Mødested:
P-plads ved Ørsted Kærvej
Arrangør:
Liv i Ørsted - Aktivitet i Bakkerne
Turleder:
Ivan Hammer Sørensen
Tilmelding:
tlf. 8648 8363
Praktisk: Vi gir kaffen -medbring selv brød.

kl. 9.00
Strandvandring på Molsstien fra Jernhatten til Grenaa
Vi starter med at bestige Jernhatten gennem Troldeskoven. Herfra nyder vi den flotte udsigt, inden turen går langs kysten og
skoven til Grenaa Havn. Naturen langs kysten er utrolig varieret.
En rigtig DjursVandring. Turen varer 5 - 6 timer.
Mødested:
P-pladsen ved Jernhatten kl. 9.40, eller bus 351
		
fra Grenaa Trafikterminal kl. 9.00.
Arr.: 		
Grenaa Naturlaug
Turleder:
Kai Hansen, tlf. 24452108.
Praktisk: Godt fodtøj og rigelig med mad og drikke. Turen slutter
ved Trafikterminalen, men det vil være muligt at køre chauffører
op til egne biler fra enden af Katholm Strandvej. Her kan man
også aftale afhentning, hvis turen ønskes kortere.

Onsdag den 13. juni
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Rugård strand P-plads til venstre for
		
Rugård camping
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder: Anders Andersen, tlf.: 61717316 (kun åben på dagen)
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 14. juni
kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi introducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.:		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 		
300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du
		
melder dig ind i klubben.
Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

kl. 18.30-20.00
Muslinger, snegle og tang – kan det spises?
Blå Flag arrangement
Naturcenter Syddjurs inviterer til Blå Flag arrangement på Femmøller Strand. Vi starter med en omgang strandbingo, og ser
om det er muligt at få pladen fuld. Derefter går vi på opdagelse
langs stranden og samler muslinger, strandsnegle og forskelligt
spiseligt tang. På Trangia sættet tilbereder vi fangsten, og der er
smagsprøver for de modigste.
Mødested:
Blå Flag-stranden ved ishuset ved
		
Femmøller Strand.
Turleder:
Naturformidler Anette Svendsen.
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, naturformidler i Syddjurs
Kommune, mobil: 24 26 51 74

Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Praktiske oplysninger: Arrangementet er gratis og for hele
familien. Medbring praktisk tøj efter vejret og evt. badetøj og
svømmebriller. Se også: www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 19.00-21.30
Snorkeldyk for begyndere og øvede
Med maske og snorkel går vi på opdagelse på den nyanlagte
”undervandsaktivitetssti” der giver ekstra udfordringer til dine
evner som snorkeldykker. Desuden kikker vi muslinger, krabber,
vandmænd, algearter og hvad vi eller finder på det smukke stenrev hvor der er udlagt en undervands natursti.
Mødested:
Fuglsø strand.
Turledere :
Naturvejleder Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
50 kr. pr. person
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden strand. Tilmelding på e-mail
krihe@syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel, maske og
svømmefødder på stedet. Det gives instruktion i brug af udstyret
og sikkerhedsregler. Husk badetøj til at have under dykkerdragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian
Herget på tlf. 3052 3253

Fredag den 15. juni kl. 17.00 - søndag 17. juni kl. 15.00
Fugleognatur-weekend på Molslaboratoriet
Formålet med weekenden er at kortlægge og dokumentere så
meget af områdets natur som muligt. Fredag aften koordinerer
vi aktiviteterne, så alle får en god naturoplevelse. Lørdag og
søndag er vi i felten med fælder, ketsjere og kamera.
Mødested:
Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller,
		
8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fugleognatur.dk – Danmarks artsportal og
		
Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet
Kontakt:
Ole Roland Therkildsen, fotomols@gmail.com
Pris: 		
1100 kr. Prisen inkluderer overnatning, aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost lørdag/søndag, men
deltagerne medbringer selv aftensmad til fredag.
Praktiske oplysninger: Se kalenderen på www.fugleognatur.dk
for oplysninger om program, tilmelding og betaling.

Søndag den 17. juni
kl. 10.00 - ca.12.00
Vilde Blomsters dag
Vi ser på vilde planter på de græssede overdrev syd for fyret
Mødested:
P-pladsen ved Fornæs Fyr
Arrangør:
Dansk Botanisk Forening I samarbejde med DN
Turleder:
Peter Wind og Anne Murmann, begge botanikkere
Yderligere oplysninger: Anne Murmann: anne_murmann@
hotmail.com, tlf.27146745
Praktiske oplysninger: Praktisk påklædning og fodtøj

kl. 10.00-12.30
Vilde Blomsters Dag
Turen går gennem nåletræsplantage, sandet overdrev, fattigkær med maj-gøgeurt. Mulige planter man kan se er: tårnurt,
skov-hullæbe, klatrende lærkespore, kløvplade, angelik, kranskonval, fingerbøl og sikkert afblomstrede maj-gøgeurter.
Mødested:
Krydset mellem Trekronervej og
		
Hvidtvedgårdvej, Rostved
Turleder:
Gunnar Birkelund, E-mail: gbj@rhe.dk,
		
Telefon: 86371754, 25323655
Praktiske oplysninger: medbring gummistøvler.

kl. 10.00-14.00
Sjældne blomster i Mols Bjerge - De vilde blomsters dag
Mols Bjerge er smukt, men de fleste kender dem for de store vide
udsigter og smukke gammeldags landskaber. På De Vilde Blomsters
Dag leder vi efter de sjældnere blomster i ”bjergene”, og årsagen til
at de har overlevet her eller har svært ved det. Vi skal også prøve en
”flora-nøgle”, hvor man sikrer sig, hvilken art, det er.
Sted: 		
P-pladsen Agri Bavnehøj, Agri Bavnehøj Vej,
		
8420 Knebel
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør:
DGI Karpenhøj, Dansk Botanisk Forening &
Naturstyrelsen Kronjylland. En del af De Vilde Blomsters Dag.
Praktisk: Ca. 6 km i kuperet terræn.Medbring mad og drikke gerne lup, florabog og kamera

Onsdag den 20. juni
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P- plads i Pindstrup. Hvidebrovej 1, (fjeld skov)
		
8550 Ryomgård
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Mie Mogensen, tlf.: 2925 0056
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Søndag den 24. juni
kl. 9.00
Madpakketur
Turen er på 20 km. Vi går med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-Plads ved Udbyhøj Færgehavn
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Medbring forplejning til dig selv. Påklædning efter vejret.

kl.10.00-16.00
FrilandsMesse
Kreativitet og Skaberkraft er tema for årets messe. Vi får besøg
af kunstnere, som vil have arbejdende værksteder. Der bliver
holdt foredrag om emnet. Åbne huse, marked, rundvisninger,
præsentation af erhverv på Friland. Frilandshaven er åben.
Mødested:
Ravnen, Feldballe
Arrangør:
Friland
Turleder:
tovholder: Jens Peter Mølgaard tlf. 50 176 176
Praktiske oplysninger: www.friland.org, tovholder: Jens Peter
Mølgaard tlf. 50 176 176

Onsdag den 27. juni 2012,
kl. 19.00-22.00
Vand er sundt – med måde. På sporet af havstigninger før, nu og i
fremtiden.
Klimaændringer og havstigninger er blevet et varmt emne.
Skybrud, storme og varme-rekorder. Oversvømmelser i Danmark
har gjort fremtidens havstigninger konkrete, men hvad kan
vi vente? 20 cm, 1 m eller 7 m? Vi går en fredelig naturtur ved
Dråby Strand, Boeslum Gunger og bakkerne imellem dem, og ser
vi på spor efter fortidens dramatiske skift mellem hav og land.
Havstigninger - før, nu og i fremtiden.
Sted: 		
Dråby Strand Camping P-plads, Dråby
		
Strandvej, 8400 Ebeltoft (www.spor.dk).
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør: DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland.
Praktisk: Ca. 6½ km i stedvist uvejsomt terræn (markkant).
Medbring evt te/kaffe til turslut

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Kalø Slotsruin, 8410 Rønde
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Elly Iversen, tlf. 2788 6835
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 28. juni
kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi introducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.: 		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 		
300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du
		
melder dig ind i klubben.

Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

kl. 19.00-21.30
Livet under vandet
Blå Flag arrangement
Med maske og snorkel udforsker vi livet på det lave vand. Vi
kikker på forskellige muslinger og deres levevis, krabber, vandmænd, tang og hvad vi eller finder på den udlagte undervandsnatursti. Desuden får vi en snak om de sårbare marine økosystemer og vigtigheden af at beskytte dem. For dem der har lyst vil
der også blive mulighed for at afprøve undervandsaktivitetsstien
der er udlagt samme sted.
Mødested:
Fuglsø strand.
Turledere:
Naturvejleder Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
50 kr. pr. person
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden strand. Tilmelding på e-mail
krihe@syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel, maske og
svømmefødder på stedet. Husk badetøj til at have under dykkerdragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Kristian Herget på tlf. 3052 3253.

Lørdag den 30. juni
kl.10.00-14.00
Mols Bjerge – de højeste toppe og dybeste dødishuller – på
Mountainbike og til fods.
Med sved på panden i Mols Bjerge fra Istidens landskabsforskydninger via naturens forandringer samt folk og fæ frem til
status som Nationalpark. Vandring i det stærkt kuperede terræn,
fra top til top og ned i de dybeste dødishuller. På vor vej udskiftes vandrestøvler og vandrestave med Mountainbikes. Turen
fortsættes på MB ad spændende spor på sti og vej.
Mødested:
Mødested: P – pladsen, Agri Bavnehøj, Agri
Bavnehøjvej 5A, Agri, 8420 Knebel.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail

ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 150,00 pr. pers. inkl. guide og grej som
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr samt
kan tåle at færdes i uvejsomt terræn. En lille rygsæk til transport
af ekstra tøj og forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

Søndag den 1. juli
kl. 11.00-15.00
Jæger for en dag
Vi giver i løbet af dagen indsigt i nogle af jagtens aspekter. Der
vil være smagsprøver, skydning med bue og pil, dissektion af
fasaner, en snak om fugles anatomi og en jagtsti, hvor man sidst
på dagen kan teste om man har lært noget.
Arrangør:
Danmarks Jægerforbund
Mødested:
Molsvej 34, 8410 Rønde
Turleder:
Naturvejleder Franz Holmberg
Tilmelding:
Dagen før inden kl. 16.00 på e-mail:
		
fho@jaegerne.dk eller tlf.: 61 18 83 93
Pris: Voksne 50 kr./Børn 25 kr. (Medbring lige penge)
Praktiske oplysninger: Udendørs arrangement.

Mandag den 2. juli
kl. 13.00 - 15.00
Åbent hus på Naturcenter Syddjurs
Kom med rundt og se naturcentret, der ligger midt i Nationalpark
Mols Bjerge ved indgangen til Mols Bjerge. Hør historien om
stedet, besøg sansehaven, se det udendørs formidlingsområde,
gå tur gennem skoven og få en kop kaffe eller urtete lavet på
sansehavens krydderurter.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
Basballe, 8400 Ebeltoft.
Turleder:
Naturformidler Mette Foged, mobil: 5180 7550.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, e-mail:
naturcenter@syddjurs.dk, mobil: 2426 5174.
Se: www.naturcentersyddjurs.dk
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1. Fjordcenteret, Voer Færgevej 123, Voer Færgested, 8950 Ørsted		
2. Blå Fag Station, Klitvej 5, Fjellerup Strand				
3.Grenaa Naturskole, Klitten 1, Grenaa Strand, 8500 Grenaa			
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4. DGI Karpenhøj, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel
5. Øvre Strandkær/Mols laboratoriet, Strandkærvej 7, Ebeltoft
6. Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, Basballe, Ebeltoft

Tirsdag den 3. juli
kl. 10.00-12.30
Oplev Nationalpark Mols Bjerge på cykel
Med udgangspunkt fra Naturcenter Syddjurs cykler vi på
mountainbikes ud i Mols Bjerge. Her fortælles om, hvordan
istiden har dannet landskabet, om naturplejen af overdrevene
og kultur- og naturhistorien i nationalparken. Der sniger sig
nok også en enkelt molbohistorie ind, og vi nyder det skønne
landskab på vejen hjem.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400
		
Ebeltoft. Bilen stilles på p-pladsen.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 		
150 kr. inkl. leje af hjelm og mountainbike.
Praktiske oplysninger: Medbring en drikkedunk og egnet cykeltøj. Varighed ca. 2½ time. Målgruppe: Børn fra 12 år og voksne.
Der er en forfriskning efter turen.
Yderligere oplysninger: www.naturcentersyddjurs.dk

Onsdag den 4. juli
kl. 9.00-13.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested:
Havhusene. Kaløvej 81. 8543 Hornslet.
Arrangør:
Rodskov Havkajak
Turleder:
Klaus Wessmann og Christian E. Christensen,
		
Rodskov Havkajak.
Pris: 		
Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt.
		
menu på Gl. Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
30214700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 30214700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak

kl. 10.00-12.00
Krabbefangst og sjov ved stranden!
Blå Flag arrangement
Kan man fange krabber med en tøjklemme? Hvor hurtigt kan
en krabbe bevæge sig? Hvordan smager krabber? Alt dette og
meget mere informationom Blå Flag kampagnen kan du få svar
på, når Naturcenter Syddjurs inviterer til ”Krabbedag” på Skødshoved Bro Jollehavn.
Mødested:
Skødshoved Bro Jollehavn ved det Blå Flag,
		
Vestre Strandvej 26, 8240 Knebel.
Turleder:
Naturformidler Mette Foged.
Yderligere oplysninger: Mette Foged, naturformidler i Syddjurs
Kommune, mobil: 51 80 75 50.
Arrangør: Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.
Praktiske oplysninger: Arrangementet er gratis og for hele
familien. Husk praktisk tøj efter vejret.
Se også: www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 14.00-18.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested:
Havhusene. Ved Gl. Løgten Strandkro.
		
Strandvej 210, 8543 Hornslet.
Arrangør:
Rodskov Havkajak
Turleder:
Klaus Wessmann og Christian E. Christensen,
		
Rodskov Havkajak.
Pris: Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt. menu på Gl.
Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com,
tlf.30214700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://
rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf.30 21 47 00. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak
Praktiske oplysninger: Se http://rodskoveskerod.mono.
net/11958/SOMMERSKOLE

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Hallen Øer, 8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 5. juli
kl. 13.00-15.30
Snorkeldyk ved Jernhatten
Med maske og snorkel kikker vi på algearter og smådyr i det meget føderige vand ud for Jernhatten. Her har strøm og vind skabt
en lille oase under vandet med en righoldighed af forskellige
tangplanter og tilhørende dyreliv. Turen runder også kampestenen ”Blak” som ligger 150 m. fra land.
Mødested:
Parkeringspladsen ved Jernhatten (Havmøllevej
		
16, Ebeltoft)
Turleder :
Naturvejleder Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
50 kr. pr. person
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden strand. Tilmelding på e-mail
krihe@syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel, maske og
svømmefødder på stedet. Husk badetøj til at have under dykkerdragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Kristian Herget på tlf. 3052 3253

kl. 14.00-16.30
Oplev Nationalpark Mols Bjerge på cykel
Med udgangspunkt fra Naturcenter Syddjurs cykler vi på
mountainbikes ud i Mols Bjerge. Her fortælles om, hvordan
istiden har dannet landskabet, om naturplejen af overdrevene
og kultur- og naturhistorien i nationalparken. Der sniger sig
nok også en enkelt molbohistorie ind, og vi nyder det skønne
landskab på vejen hjem.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400

Ebeltoft. Bilen stilles på p-pladsen.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 150 kr. inkl. leje af hjelm og mountainbike.
Praktiske oplysninger: Medbring en drikkedunk og egnet cykeltøj. Varighed ca. 2½ time. Målgruppe: Børn fra 12 år og voksne.
Der bydes på en forfriskning efter turen.
Yderligere oplysninger: www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi introducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.: 		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 		
300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du
		
melder dig ind i klubben.
Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

Mandag den 9. juli
kl. 14.00-16.30
Oplev Nationalpark Mols Bjerge på cykel
Med udgangspunkt fra Naturcenter Syddjurs cykler vi på
mountainbikes ud i Mols Bjerge. Her fortælles om, hvordan
istiden har dannet landskabet, om naturplejen af overdrevene
og kultur- og naturhistorien i nationalparken. Der sniger sig
nok også en enkelt molbohistorie ind, og vi nyder det skønne
landskab på vejen hjem.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400
Ebeltoft. Bilen stilles på p-pladsen.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 		
150 kr. inkl. leje af hjelm og mountainbike.
Praktiske oplysninger: Medbring en drikkedunk og egnet cykeltøj. Varighed ca. 2½ time. Målgruppe: Børn fra 12 år og voksne.
Der bydes på en forfriskning efter turen.
Yderligere oplysninger: www.naturcentersyddjurs.dk

Tirsdag den 10. juli
kl. 13.00 - 15.00
Åbent hus på Naturcenter Syddjurs
Kom med rundt og se naturcentret, der ligger midt i Nationalpark
Mols Bjerge ved indgangen til Mols Bjerge. Hør historien om
stedet, besøg sansehaven, se det udendørs formidlingsområde,
gå tur gennem skoven og få en kop kaffe eller urtete lavet på
sansehavens krydderurter.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
Basballe, 8400 Ebeltoft.
Turleder:
Naturformidler Mette Foged, mobil: 5180 7550.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, e-mail: naturcenter@syddjurs.dk, mobil: 2426 5174. Se: www.naturcentersyddjurs.dk

Onsdag den 11. juli
kl. 9.00-13.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture.
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested:
Havhusene. Kaløvej 81. 8543 Hornslet.
Arrangør:
Rodskov Havkajak
Turleder:
Klaus Wessmann og Christian E. Christensen,
		
Rodskov Havkajak.
Pris:		
Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr.
		
Evt. menu på Gl. Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak
Praktiske oplysninger: Se http://rodskoveskerod.mono.
net/11958/SOMMERSKOLE

kl. 13.00-16.00
Sagen genåbnet – Gadevold, liv og glade dage ved Ørnbjerg Mølle.
En voldssag ved Ørnbjerg Mølle, behandlet ved Ebeltoft Ting. Vi
genåbner den og ser på den tids gadevold, retssager og mølleliv.
En mands tjener slår anden mands tjener – Gengæld, retfærdighed eller hvem har den stærkeste herre? På vandretur ved den
stille og smukke Ørnbjerg Mølle og å-dal kigger vi ind i fortidens
livlige mølleverden.
Sted: 		
Rastepladsen på Røndevej, 8400 Ebeltoft (ca. ½
		
km SØ for hvor Røndevej går over i Ebeltoftvej).
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland.
Praktisk:
Ca. 4 km i kuperet terræn.

Onsdag den 11. juli
kl. 14.00-16.00
Rejehop i vandkanten!
Blå Flag arrangement
Naturcenter Syddjurs inviterer på strandtur langs en af Syddjurs
Kommunes Blå Flag strande – Skødshoved Strand - hvor vi kigger på stort og småt i vandet og på stranden. Der fortælles om
Blå Flag kampagnen, og hvad den gør for at beskytte natur og
miljø langs vore kyster.
Vi medbringer rejestrygenet, og hvis vi er heldige og får en god
fangt, tilberedes rejerne på stranden, så alle deltagere kan få en
himmerigs mundfuld af friske nyfangede og nykogte rejer.
Mødested:
Skødshoved Bro Jollehavn ved det Blå Flag,
		
Vestre Strandvej 26, 8420 Knebel.
Yderligere oplysninger: Mette Foged, naturformidler i Syddjurs
Kommune, mobil: 51 80 75 50.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs.
Praktiske oplysninger: Arrangementet er gratis og for hele
familien. Husk praktisk tøj efter vejret. Se også: www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 14.00-18.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.

Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested:
Havhusene. Ved Gl. Løgten Strandkro.
		
Strandvej 210, 8543 Hornslet.
Arrangør:
Rodskov Havkajak
Turleder: Klaus Wessmann og Christian E. Christensen, Rodskov
Havkajak.
Pris: Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt. menu på Gl.
Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak
Praktiske oplysninger: Se http://rodskoveskerod.mono.
net/11958/SOMMERSKOLE

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Se: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 12. juli
kl.10.00-14.00
Mols Bjerge – de højeste toppe og dybeste dødishuller – på
Mountainbike og til fods.
Med sved på panden i Mols Bjerge fra Istidens landskabsforskydninger via naturens forandringer samt folk og fæ frem til
status som Nationalpark. Vandring i det stærkt kuperede terræn,
fra top til top og ned i de dybeste dødishuller. På vor vej udskiftes vandrestøvler og vandrestave med Mountainbikes. Turen
fortsættes på MB ad spændende spor på sti og vej.
Mødested:
Mødested: P – pladsen, Agri Bavnehøj, Agri
		
Bavnehøjvej 5A, Agri, 8420 Knebel.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding: Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail ole@

aktiv-djursland.dk
Pris: Kr. 150,00 pr. pers. incl. guide og grej som Mountainbike,
hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr samt
kan tåle at færdes i uvejsomt terræn. En lille rygsæk til transport
af ekstra tøj og forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

kl. 10.00-12.30
Oplev Nationalpark Mols Bjerge på cykel
Med udgangspunkt fra Naturcenter Syddjurs cykler vi på
mountainbikes ud i Mols Bjerge. Her fortælles om, hvordan
istiden har dannet landskabet, om naturplejen af overdrevene
og kultur- og naturhistorien i nationalparken. Der sniger sig
nok også en enkelt molbohistorie ind, og vi nyder det skønne
landskab på vejen hjem.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400
		
Ebeltoft. Bilen stilles på p-pladsen.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 		
150 kr. inkl. leje af hjelm og mountainbike.
Praktiske oplysninger: Medbring en drikkedunk og egnet cykeltøj. Varighed ca. 2½ time. Målgruppe: Børn fra 12 år og voksne.
Der bydes på en forfriskning efter turen.
Yderligere oplysninger: www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 18.30-21.00
”Vragdyk”
Tag med på en spændende snorkeldykkertur ud til vraget på Ahl
Hage.
Vi sopper, vader og svømmer ud til vraget af Skjold M/S der
ligger ca. en kilometer fra kysten. Vraget er efterhånden noget
nedbrudt, og giver derfor mulighed for spændende kik ned i det
indre af skibet, samt gode muligheder for at se fisk rundt om
vraget.
Mødested:
Kør til Ahl Hage strand og følg vejen til højre af
Fyrrestien og kør til du ikke kan komme længere.
Turleder:
Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
Turen koster 50 kr.
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det

nødvendigt at vælge en anden tur. Tilmelding på e-mail krihe@
syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Turen kræver at du er habil svømmer da det er nødvendigt at svømme det sidste stykke ud til vraget. Der vil dog være
en følgebåd med.Der er mulighed for at låne dragter, snorkel,
maske og svømmefødder på stedet. Det gives instruktion i brug
af udstyret og sikkerhedsregler.Husk badetøj til at have under
dragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Kristian Herget på tlf. 3052 3253

Mandag den 16. juli
kl. 9.00
Sivhøst på fjorden
Jollerne udrustes med waders, bindegarn og sejl. Mens vi høster,
snakker vi om siv - botanisk og anvendelse. Deltagerne får 2 neg
med hjem.
Mødested:
Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648-9685
		
- tilmelding nødvendig.
Pris: 		
150 kr
Praktisk: medlemmer af Skrubbelauget får rabat.

Onsdag den 18. juli
kl. 9.00-13.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested: Havhusene. Kaløvej 81. 8543 Hornslet.
Arrangør: Rodskov Havkajak
Turleder: Klaus Wessmann og Christian E. Christensen, Rodskov
Havkajak.
Pris: Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt. menu på Gl.
Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE

Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak
Praktiske oplysninger: Se http://rodskoveskerod.mono.
net/11958/SOMMERSKOLE

kl. 14.00-18.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested:
Havhusene. Ved Gl. Løgten Strandkro.
		
Strandvej 210, 8543 Hornslet.
Arrangør:
Rodskov Havkajak
Turleder:
Klaus Wessmann og Christian E. Christensen,
		
Rodskov Havkajak.
Pris: Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt. menu på Gl.
Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak
Praktiske oplysninger: Se http://rodskoveskerod.mono.
net/11958/SOMMERSKOLE

kl. 17.00
Sivhøst på fjorden
Jollerne udrustes med waders, bindegarn og sejl. Mens vi høster,
snakker vi om siv - botanisk og anvendelse. Deltagerne får 2 neg
med hjem.
Mødested:
Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648-9685
		
- tilmelding nødvendig.
Pris: 		
150 kr
Praktisk: medlemmer af Skrubbelauget får rabat.

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested: Rugård strand P-plads til venstre for Rugård camping.
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Anders And. Tlf.: 6171 7316 (kun åben på dagen).
Oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 19. juli
kl.10.00-14.00
Nationalparken fra søsiden – historierne omkring Dragsmur.
Distanceroning på havet, langs Syddjurslands smukke og
spændende kyster med mulighed for at opleve storslået natur
fra vandsiden og ”den gode historie”
Deltagerne sidder selv ved padlerne i de ”store” gummibåde
som er sikre og lette at håndtere. Vi er altid tæt på land, bådene
kan nemt sættes op på kysten for en hyggelig forplejning eller
for at høre ”den gode historie” omkring Dragsmur, ”Draget”,
General Rye, ”Molboer” og ”Helboer”.
Mødested:
Et sted på kysten i Ebeltoft Vig eller Begtrup Vig
		
– afhængig af vind og vejr – information gives
		
ved tilmelding.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail
		
ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 100,00 pr. pers. incl. guide og grej som
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr
samt kan tåle at færdes i terræn og ved havet, solbriller, hat og
andet beskyttende. En lille rygsæk til transport af ekstra tøj og
forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

Tirsdag den 24. juli
kl. 10.00-12.30
Oplev Nationalpark Mols Bjerge på cykel
Med udgangspunkt fra Naturcenter Syddjurs cykler vi på
mountainbikes ud i Mols Bjerge. Her fortælles om, hvordan
istiden har dannet landskabet, om naturplejen af overdrevene
og kultur- og naturhistorien i nationalparken. Der sniger sig
nok også en enkelt molbohistorie ind, og vi nyder det skønne
landskab på vejen hjem.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400
		
Ebeltoft. Bilen stilles på p-pladsen.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 		
150 kr. inkl. leje af hjelm og mountainbike.
Praktiske oplysninger: Medbring en drikkedunk og egnet cykeltøj. Varighed ca. 2½ time. Målgruppe: Børn fra 12 år og voksne.
Der bydes på en forfriskning efter turen.
Yderligere oplysninger: www.naturcentersyddjurs.dk

Onsdag den 25. juli
kl. 9.00-13.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested: Havhusene. Kaløvej 81. 8543 Hornslet.
Arrangør: Rodskov Havkajak
Turleder: Klaus Wessmann og Christian E. Christensen, Rodskov
Havkajak.
Pris: Voksne: 400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt. menu på Gl.
Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak

kl. 14.00-18.00
Havkajak sommerskole. Guidede kajakture
Oplev Djurslands smukke natur med familie og venner. Inden vi
drager ud vil erfarne guides give instruktion i basale teknikker. Om aftenen kl. 19 er der mulighed for fælles middag på Gl.
Løgten Strandkro, så dagens oplevelser kan deles.
Mødested:
Havhusene. Ved Gl. Løgten Strandkro.
		
Strandvej 210, 8543 Hornslet.
Arrangør:
Rodskov Havkajak
Turleder:
Klaus Wessmann og Christian E. Christensen,
		
Rodskov Havkajak.
Pris: Voksne:
400 kr. Unge under 18 år: 200 kr. Evt. menu på
Gl. Løgten Strandkro: 295 kr
Tilmelding: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.com, tlf.
3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet, http://rodskoveskerod.mono.net/11958/SOMMERSKOLE
Yderligere oplysninger: Jørgen H. Tscherning. tscherning@gmail.
com, tlf. 3021 4700. Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet,
http://facebook.com/RodskovHavkajak
Praktiske oplysninger: Se http://rodskoveskerod.mono.
net/11958/SOMMERSKOLE

kl. 13.00-15.00
Åbent hus på Naturcenter Syddjurs
Kom med rundt og se naturcentret, der ligger midt i Nationalpark
Mols Bjerge ved indgangen til Mols Bjerge. Hør historien om
stedet, besøg sansehaven, se det udendørs formidlingsområde,
gå tur gennem skoven og få en kop kaffe eller urtete lavet på
sansehavens krydderurter og smag en blomsterkage.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
Basballe, 8400 Ebeltoft.
Turleder:
Naturformidler Anita Søholm.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, e-mail: naturcenter@syddjurs.dk, mobil: 2426 5174. Se: www.naturcentersyddjurs.dk

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested: P-plads ved Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft
Arrangør: Fodslaw Ebeltoft
Turleder: Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988

Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 26. juli
kl. 18.30-21.00
Oplev Nationalpark Mols Bjerge på cykel
Med udgangspunkt fra Naturcenter Syddjurs cykler vi på
mountainbikes ud i Mols Bjerge. Her fortælles om, hvordan
istiden har dannet landskabet, om naturplejen af overdrevene
og kultur- og naturhistorien i nationalparken. Der sniger sig
nok også en enkelt molbohistorie ind, og vi nyder det skønne
landskab på vejen hjem.
Mødested: Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, 8400 Ebeltoft. Bilen stilles på p-pladsen.
Turledere: Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs
Arrangør: Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: 150 kr. inkl. leje af hjelm og mountainbike. Betales via
www.djurspakken.dk
Tilmelding: skal ske via www.djurspakken.dk
Praktiske oplysninger: Medbring en drikkedunk og egnet cykeltøj. Varighed ca. 2½ time. Målgruppe: Børn fra 12 år og voksne.
Der bydes på en forfriskning efter turen.
Yderligere oplysninger: www.naturcentersyddjurs.dk

Tirsdag den 31. juli
kl. 13.00-15.00
Åbent hus på Naturcenter Syddjurs
Kom med rundt og se naturcentret, der ligger midt i Nationalpark
Mols Bjerge ved indgangen til Mols Bjerge. Hør historien om
stedet, besøg sansehaven, se det udendørs formidlingsområde,
gå tur gennem skoven og få en kop kaffe eller urtete lavet på
sansehavens krydderurter og smag en blomsterkage.
Mødested: Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, Basballe,
8400 Ebeltoft.
Turleder: Naturformidler Anita Søholm.
Arrangør: Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Pris: Gratis.
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, e-mail: naturcenter@syddjurs.dk, mobil: 2426 5174. Se: www.naturcentersyddjurs.dk

Onsdag den 1. august
kl. 10-15, torsdag kl. 10-aften med overnatning til fredag
den 3. august kl. 12.
Sommernaturskole på Naturcenter Syddjurs
Vi inviterer på en helt særlig oplevelse midt i den skønneste
natur i Nationalpark Mols Bjerge.
På sommernaturskolen kan du: Afprøve lege i naturen, prøve
at snitte i frisk træ, lave din egen insektsuger, flette i pil og
lave billeder af naturmaterialer. Der er også historiefortælling
omkring bålet, sanseaftentur med natløb, insekttur og bålhygge
med madlavning, hvor børnene hjælper med.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
Basballe, 8400 Ebeltoft.
Turledere:
Naturformidlere fra Naturcenter Syddjurs.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune
Målgruppe:
Børn fra 8 år og opefter.
Pris: 		
350 kr. inkl. bålmad torsdag aften, bålsnacks,
		
frisk frugt og morgenmad fredag.
Tilmelding: Senest torsdag den 26. juli til Anita Søholm, e-mail:
naturcenter@syddjurs.dk, mobil: 2426 5174.
Praktiske oplysninger: Husk praktisk og lunt tøj du kan bevæge
dig i og udesko, samt lygte, sovepose og liggeunderlag til overnatning mellem torsdag og fredag. Husk madpakke til frokost
onsdag og torsdag.

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Skødshoved Havn, 8420 Knebel.
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Carsten Mikkelsen, tlf.: 2788 6499
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 2. august
kl. 13.00-15.30
”Vragdyk”
Tag med på en spændende snorkeldykkertur ud til vraget på Ahl
Hage. Vi sopper, vader og svømmer ud til vraget af Skjold M/S

der ligger ca. en kilometer fra kysten. Vraget er efterhånden
noget nedbrudt, og giver derfor mulighed for spændende kik
ned i det indre af skibet, samt gode muligheder for at se fisk
rundt om vraget.
Mødested:
Kør til Ahl Hage strand og følg vejen til højre af
Fyrrestien og kør til du ikke kan komme længere.
Turleder:
Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
Turen koster 50 kr.
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden tur. Tilmelding på e-mail krihe@
syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Turen kræver at du er habil svømmer da det er nødvendigt at svømme det sidste stykke ud til vraget. Der vil dog være
en følgebåd med. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel,
maske og svømmefødder på stedet. Det gives instruktion i brug
af udstyret og sikkerhedsregler. Husk badetøj til at have under
dragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Kristian Herget på tlf. 3052 3253

kl. 17.00
Kajakintro
Denne aften er for dig, der gerne vil prøve at ro kajak. Vi lærer
dig at komme ind og ud af kajakken på fornuftig vis, vi introducerer dig til makkerredning, og du skal prøve at ro en tur og
mærke den vidunderlige følelse af frihed i en kajak.
Mødested:
Vigen syd for Voer Færgested
Arr.: 		
Voer Færgesteds Kajak Klub, www.vfkk.dk
Turleder og tilmelding: Carsten Enemark, tlf. 2347 7565
Pris: 		
300 kr som fratrækkes dit kontingent, hvis du
		
melder dig ind i klubben.
Praktisk: tøj, der er velegnet til ophold i vand. Husk skiftetøj.

Lørdag den 4. august
kl. 14.00 - 16.00
Stendysserne på Mols
I Danmark byggede stenalderbønderne op mod 40.000 stendysser, og Mols er et af de steder, hvor der stadig er mange bevaret.
Turen går til en række af de godt 5000 år gamle inponerende

gravanlæg. Arkæolog Esben Kannegaard fortæller undervejs om
dyssernes konstruktion, anvendelse og kulturhistorie.
Mødested:
Stendyssen Stenhuset på Græsbjergvej mellem
		
nr. 16 og 17, ca 500 m. nordvest for landsbyen
		
Strands.
Arrangør:
Museum østjylland
Turleder Ærkæolog Esben Kannegaard, tilmelding nødvendig på
tlf. 8712 2600.

Søndag den 5. august
kl. 7.00-9.00
På brunstjagt efter rådyr med kikkert og kamera
Kom med Jægerforbundets naturvejleder en tur rundt i skovene
omkring Kalø. Rådyrene er i øjeblikket nemme at komme tæt, da
råerne i er i brunst, og bukkene dermed har glemt alt om at være
forsigtige. Vi vil forsøge at lokke bukkene tæt på, ved at imitere
nogle af dyrenes lyde.
Arrangør:
Danmarks Jægerforbund
Mødested:
Molsvej 34, 8410 Rønde
Turleder: Naturvejleder Franz Holmberg
Tilmelding: Dagen før inden kl. 16.00 på e-mail:
fho@jaegerne.dk eller tlf.: 61 18 83 93
Praktiske oplysninger: Kom i tøj som falder i et med naturen og
som ikke larmer.

kl. 11.00-15.00
Jæger for en dag
Vi giver i løbet af dagen indsigt i nogle af jagtens aspekter. Der
vil være smagsprøver, skydning med bue og pil, dissektion af
fasaner, en snak om fugles anatomi og en jagtsti, hvor man sidst
på dagen kan teste om man har lært noget.
Arrangør: Danmarks Jægerforbund
Mødested: Molsvej 34, 8410 Rønde
Turleder: Naturvejleder Franz Holmberg
Tilmelding: Dagen før inden kl. 16.00 på e-mail: fho@jaegerne.
dk eller tlf.: 61 18 83 93
Pris: Voksne 50 kr./Børn 25 kr. (Medbring lige penge)
Praktiske oplysninger: Udendørs arrangement

Tirsdag den 7. august
kl.20.00-22.00
På brunstjagt efter rådyr med kikkert og kamera
Kom med Jægerforbundets naturvejleder en tur rundt i skovene
omkring Kalø. Rådyrene er i øjeblikket nemme at komme tæt, da
råerne i er i brunst, og bukkene dermed har glemt alt om at være
forsigtige. Vi vil forsøge at lokke bukkene tæt på, ved at imitere
nogle af dyrenes lyde.
Arrangør:
Danmarks Jægerforbund
Mødested:
Molsvej 34, 8410 Rønde
Turleder:
Naturvejleder Franz Holmberg
Tilmelding: Dagen før inden kl. 16.00 på e-mail: fho@jaegerne.
dk eller tlf.: 61 18 83 93
Praktiske oplysninger: Kom i tøj som falder i et med naturen og
som ikke larmer.

Onsdag den 8. august
kl.19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested: Rasteplads på Grenåvej uden for Auning, 8550
Auning
Arrangør: Fodslaw Ebeltoft
Turleder: Mie Mogensen, tlf. 2925 0056
Pris: gratis
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 9. august
kl.10.00-14.00
Nationalparken fra søsiden – historierne omkring Dragsmur.
Distanceroning på havet, langs Syddjurslands smukke og
spændende kyster med mulighed for at opleve storslået natur
fra vandsiden og ”den gode historie”
Deltagerne sidder selv ved padlerne i de ”store” gummibåde
som er sikre og lette at håndtere. Vi er altid tæt på land, bådene
kan nemt sættes op på kysten for en hyggelig forplejning eller
for at høre ”den gode historie” omkring Dragsmur, ”Draget”,

General Rye, ”Molboer” og ”Helboer”.
Mødested:
Et sted på kysten i Ebeltoft Vig eller Begtrup Vig
– afhængig af vind og vejr – information gives ved tilmelding.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail
		
ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 100,00 pr. pers. incl. guide og grej som
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr
samt kan tåle at færdes i terræn og ved havet, solbriller, hat og
andet beskyttende. En lille rygsæk til transport af ekstra tøj og
forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

kl. 19.00-21.00
Jernhatten set fra (under)vandsiden
Oplev den fantastiske biodiversitet under vandet
Blå Flag arrangement.
Med maske og snorkel kikker vi på algearter og smådyr i det
meget føderige vand ud for Jernhatten. Her har strøm og
vind skabt en lille oase under vandet med en righoldighed af
forskellige tangplanter og tilhørende dyreliv. Turen runder også
kampestenen ”Blak” som ligger 150 m. fra land. Desuden får vi
en snak om de sårbare marine økosystemer og vigtigheden af at
beskytte dem.
Mødested:
Parkeringspladsen ved Jernhatten
		
(Havmøllevej 16, Ebeltoft)
Turleder :
Naturvejleder Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
50 kr. pr. person
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden strand. Tilmelding på e-mail
krihe@syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel, maske og
svømmefødder på stedet. Husk badetøj til at have under dykkerdragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Kristian Herget på tlf. 3052 3253

Onsdag d. 15. august
kl. 17-21
Mountainbikes for dummies!
Mountainbike ture behøver ikke være en kæmpe udfordring. På
dette kursus introduceres mountainbike cykling som en motionsform, hvor alle kan være med! Vi starter med information om
teknik, udstyr og sikkerhed, hvorefter vi laver øvelser på et fladt
græsareal, og slutter af med en cykeltur i Mols Bjerge.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
Basballe, 8400 Ebeltoft.
Kursusledere: Klaus Petersen, BikeFever Rønde og Anita Søholm,
Naturcenter Syddjurs.
Pris: 		
200 kr. pr. person inkl. leje af hjelm og 		
		
mountainbike samt en sandwich og kaffe/te.
Tilmelding: Senest mandag den 6. august på e-mail: naturcenter@syddjurs.dk Max. 20 personer.
Praktiske oplysninger: Husk egnet cykeltøj og gerne egen hjelm
og mountainbike.
Målgruppe: Begyndere og let erfarne ryttere, der har lyst til at
prøve mountainbike sammen med andre ligestillede.
Arrangører: Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune i samarbejde med BikeFever Rønde.
kontakt Anita Søholm på e-mail: naturcenter@syddjurs.dk eller
mobil: 2426 5174 for yderligere oplysninger.

kl. 19.00
Grill tur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads Tre Høje, Mols Bjerge
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 16. august
kl.10.00-14.00
Mols Bjerge – de højeste toppe og dybeste dødishuller – på
Mountainbike og til fods.
Med sved på panden i Mols Bjerge fra Istidens landskabsfor-

skydninger via naturens forandringer samt folk og fæ frem til
status som Nationalpark. Vandring i det stærkt kuperede terræn,
fra top til top og ned i de dybeste dødishuller. På vor vej udskiftes vandrestøvler og vandrestave med Mountainbikes. Turen
fortsættes på MB ad spændende spor på sti og vej.
Mødested:
Mødested: P – pladsen, Agri Bavnehøj, Agri
		
Bavnehøjvej 5A, Agri, 8420 Knebel.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail
		
ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 150,00 pr. pers. inkl. guide og grej som
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr samt
kan tåle at færdes i uvejsomt terræn. En lille rygsæk til transport
af ekstra tøj og forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

Fredag den 17. august kl. 22.00
Måneskinstur
Turen er på 20 km. Vi går med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved rundkørslen i Femmøller,
		
8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Medbring forplejning til dig selv. Påklædning efter vejret.

Søndag den 19. august
kl. 9.00 – 12.00
Molsmarch
Afmærkede ture på 5 – 10 – 20 og 28 km.
Mødested:
Se: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Pris: 		
Se hjemmesiden
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Onsdag den 22. august 2012
kl. 18.00-21.00
Jorden er flad – på Ahl Hage. Måske med rød og sort sol.
På Ahl Hage er jorden så flad som en pandekage - ligesom havbunden udfor. Hele ”hagen” er gradvist dannet af pålejret sand
– gnavet af kysten syd- og østpå. Vi ser på Ahl Hages særlige
landskab, jordbunde, skov og strand, natur- og kulturhistorie
og dens fine udsigter – bl.a. til hav, Mols, Helgenæs og Samsø.
Er vejret fint, får vi rød sol, der går ned over Mols, og måske lille
”sort sol” over strandengene.
Sted:		
P-plads v. Ahl Plantage Nord, Egernvej (og til
		
højre mod Ahl Hage Koloni), 8400 Ebeltoft.
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland.
Praktisk: Ca. 5 km ad sti og strand i fladt terræn

kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads, Feldballe skole, 8410 Rønde
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

kl. 19.00
Fugle og planter ved Dystrup og Ramten sø
En dejlig tur rundt om de 2 søer, hvor vi undervejs kigger på
fugle og planter. Vi medbringer lupper, kikkerter og teleskoper.
Mødested:
P-pladsen på Huldremosevej mellem Ørum
		
Djurs og Stenvad
Arr. 		
Fjordcentret og Naturcenter Norddjurs
Turleder:
naturvejlederne på Fjordcentret, tlf. 8648-9685
Praktisk: husk aftenkaffen. Turen er 6-7 km lang.

kl. 19.00 - 20.30
Ebeltoft mellem gammelt og nyt
Overinspektør og historiker Jakob Vedsted tager interesserede
med på en historisk byvandring. Her sættes byens 700-årige
historie i relief til udviklingen fra 1800-tallets slutning med

industrihistorie, jernbane og færgefart op til vor tid med Molslinien og Friis og Moltke byggerierne.
Mødested:
Det gamle rådhus, Ebeltoft
Arrangør:
Museum østjylland
Turleder: overinspektør og historiker Jakob Vedsted, tilmelding
nødvendig på tlf. 87122600

Torsdag den 23. august
kl. 18.30-21.30
Undervandsaktiviteter for alle på banen ved Fuglsø strand.
Med maske og snorkel går vi på opdagelse på den nyanlagte
”undervandsaktivitetssti” der giver ekstra udfordringer til dine
evner som snorkeldykker. Desuden kikker vi muslinger, krabber, vandmænd algearter og hvad vi eller finder på det smukke
stenrev hvor der er udlagt en undervands natursti.
Mødested:
Fuglsø strand.
Turledere :
Naturvejleder Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
50 kr. pr. person
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden strand. Tilmelding på e-mail
krihe@syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel, maske og
svømmefødder på stedet. Det gives instruktion i brug af udstyret
og sikkerhedsregler. Husk badetøj til at have under dykkerdragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian
Herget på tlf. 3052 3253

Fredag den 24. august
kl. 19.00
Åens sange
Vi starter med en frisk aftentur ved å og park. Undervejs fortælles om folk og fæ ved å og anlæg, og vi synger de første å-sange.
Gunnar Mortensen og Trækfuglene spiller harmonikamusik til de
mange å-sange både, mens vi går og bagefter i Pavillonen.
Mødested:
De hvide broer ved Kulturhuset Pavillonen,
		
Kærvej 11, Grenaa

Arrangør:
Turleder:
Pris: 		
		

Trækfuglene
naturvejleder Kai Hansen, tlf. 24452108
45 kr., hvis man ønsker kaffe til den indendørs
sang og musik. Selve turen er gratis.

Lørdag den 25. august
kl. 13.00
Fælles tur til Ørnbjerg Mølle og naturen der omkring
Restaurering af vandmøllen er godt i gang, møllehjulet er indviet.Hvor langt er vi kommet?
Derefter en tur gennem Naturstyrelsens arealer langs Ulstrup Å
og retur langs et mere sydlig stiforløb.
Mødested:
Ørnbjerg Mølle , Stubbevej 2A
Arrangør:
Ørnbjerg Møllelaug
Turledere:
Birgit Wølck, møllelauget, Carsten Pedersen,
		
møllelauget, telf. 86373230
Praktiske oplysninger: gåturen er på cirka 6 km. Varighed godt 2
timer. Hele turen er på god skovvej.

Søndag den 26. august
kl. 6.00
Efterårstræk ved Øer
Morgentrækket ved Øer skulle sidst i august gerne byde på
rigeligt med skovpibere og gule vipstjerter, ligesom svalerne
for alvor er kommet i gang. På havet ses masser af terner og
formentlig almindelig kjove. Over land burde de næsten være
garanti for rørhøg og lidt tårnfalke, og hvis vejret arter sig,
kører vi op ad dagen til Skelhøj for at se efter hvepsevåger og
fiskeørn.
Mødested:
P-pladsen for enden af Øreflak ved Hassensør
		
kl. 06.00. Varighed efter forgodtbefindende!
Arrangør:
Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt
		
Dansk Ornitologisk Forening
Turleder:
Naturvejleder Morten DD Hansen
Praktiske oplysninger: Medbring kikkert og tålmodighed!

Onsdag den 29. august
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Hallen Øer, 8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 30. august kl. 20.00-22.00
Natdyk – En helt speciel oplevelse
Oplev havets forunderlige verden fanget i lyset fra en undervandslygte.
Meget af livet på det lave vand er nataktivt, så der er mulighed
for at se fisk og andre dyr du normalt ikke opdager. Vi svømmer
sammen to og to, gennem en forunderlig smuk verden af stilhed.
Det skal bare opleves. Turens udgangspunkt fastlægges senere.
Mødested:
Dragsmur, P-pladsen på vestsiden.
Turledere :
Naturvejleder Kristian Herget
Arrangør:
Formidlingspartnerskabet
Pris: 		
50 kr. pr. person
Tilmelding: Der tages forbehold for vejret, som kan gøre det
nødvendigt at vælge en anden strand. Tilmelding på e-mail
krihe@syddjurs.dk er derfor en forudsætning for deltagelse.
Praktiske oplysninger: Børn under 15 skal være sammen med en
voksen. Der er mulighed for at låne dragter, snorkel, maske og
svømmefødder på stedet. Det gives instruktion i brug af udstyret
og sikkerhedsregler. Husk badetøj til at have under dykkerdragten. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian
Herget på tlf. 3052 3253

Lørdag den 1. september
kl.10.00-14.00
Nationalparken fra søsiden – historierne omkring Dragsmur.
Distanceroning på havet, langs Syddjurslands smukke og
spændende kyster med mulighed for at opleve storslået natur
fra vandsiden og ”den gode historie”

Deltagerne sidder selv ved padlerne i de ”store” gummibåde
som er sikre og lette at håndtere. Vi er altid tæt på land, bådene
kan nemt sættes op på kysten for en hyggelig forplejning eller
for at høre ”den gode historie” omkring Dragsmur, ”Draget”,
General Rye, ”Molboer” og ”Helboer”.
Mødested:
Et sted på kysten i Ebeltoft Vig eller Begtrup Vig
– afhængig af vind og vejr – information gives ved tilmelding.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail
		
ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 100,00 pr. pers. inkl. guide og grej som
		
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr
samt kan tåle at færdes i terræn og ved havet, solbriller, hat og
andet beskyttende. En lille rygsæk til transport af ekstra tøj og
forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

Tirsdag den 4. september
kl. 18.30 - 20.30
På tur i bronzealderen
Tag med arkæolog Niels Axel Boas på en tur, der følger i sporet
på bronzealderen med gravhøje og helleristninger. Gåturen er
på 6 km.
Mødested:
Thorsø høje, parkering ved Kongshøjvej
Arrangør:
Museum Østjylland
Turleder: arkæolog Niels Axel Boas, tilmelding nødvendig på
tlf. 87122600

Onsdag den 5. september
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads Fregatten Jylland, 8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf: 2972 2988
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Lørdag den 8. september
kl. 10.00
Tustrup Boplads og Nordsøstien
Fantastiske gravkamre byggede de på den gamle boplads.
Kæmpe sten tumlede de i en utrolig flot natur. Dagens DjursVandring byder på en duft af historiens vingesus og vandring over
”dopperne”, Skovgårdes Voldsted og et stykke af Nordsøstien
forbi Havhusene.
Mødested:
P-plads ved Tustrup Oldtidsminder,
		
Gl. Fjellerupvej
Arr. 		
Grenaa Naturlaug
Turleder:
Naturvejleder Kai Hansen, tlf. 24452108
Praktisk: Godt fodtøj og madpakke. Turen er 8-9 km.

Søndag d. 9. september
kl. 13 - 16
Naturens dag på Naturcenter Syddjurs
Årets tema er ”Smag på naturen” og vi inviterer på guidet urtetur
i Mols Bjerge med haveskribent Anemette Olesen, hvor der
findes snapseurter og fortælles gode historier. Børnene kan lave
deres egen amuletpung, der værner mod de onde kræfter. Man
kan også lave sit eget urtesalt.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
8400 Ebeltoft.
Turledere:
Naturformidlere på Naturcenter Syddjurs og
		
Anemette Olesen.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.
Praktiske oplysninger: Der er åbent hus på naturcentret og i
sansehaven. Guidet tur kl. 13.30.
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, e-mail: naturcenter@syddjurs.dk eller mobil: 2426 5174. Se www.naturcentersyddjurs.dk

Onsdag den 12. september
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Dråby forsamlingshus
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft, 8400 Ebeltoft

Turleder: Anders And.Tlf.: 61717316 (kun åben på dagen).
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret

Fredag den 14. september
kl. 10.00 - 12.00
Fuglsang Hede - pleje og botanik
Vi starter med at se på plante- og dyrelivet i skovsøen og går
derefter en tur over heden og ser på hedepleje og planter.
Mødested:
Skovsøen, Rævevej, Grenaa Plantage
Arr.: 		
Norddjurs Kommune, teknik- og miljø
Turleder:
Heidi Jensen, tlf. 20224670
		
- tilmelding nødvendig
Praktisk: medbring forfriskning til pausen

Søndag den 16. september
kl. 7.00
Efterårstræk ved Øer
Septembers himmel er så blå, så det tror vi på og drager på tur
til et af Østjyllands bedste træksteder, hvor fuglene på de gode
dage bare vælter forbi. Der er garanti for træk, men hvilken
slags afgøres af vejret. Alt under 60 forskellige arter vil være en
skandale! Hvis vejret arter sig, drager vi op ad dagen til Skelhøj
og kigger efter rovfugle
Mødested:
P-pladsen for enden af Øreflak ved Hassensør
		
kl. 0700. Varighed efter forgodtbefindende!
Arrangør:
Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt
		
Dansk Ornitologisk Forening
Turleder:
Naturvejleder Morten DD Hansen
Praktiske oplysninger: Medbring kikkert og tålmodighed!

Onsdag den 19. september
kl.19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km. med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988

Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret

Lørdag den 22. september
kl. 9.00
Madpakketur
Turen er på 20 km. Vi går med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Ry bådhavn, 8680 Ry
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Elly Iversen, tlf: 2788 6835
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Medbring forplejning til dig selv. Påklædning efter vejret.

kl. 9.30
Fuglemosen i det skønne Mols
Vi vil gå fra Knebel via Vistoft Plantage, undervejs kommer vi
forbi Tinghulen, dalen med Helligkilden, Tre Høje og Søballegård. Fuglemosen ligger som et smørhul og er ikke kendt af så
mange. 17 km.
Mødested:
Knebel Skole kl. 9.30, slut Molskroen.
Arrangør.
Dansk Vandrelaug, Aarhus
Turleder:
Henrik Smith-Hansen, tlf. 86282643
Praktisk information: Godt fodtøj, madpakke og drikkevarer.

kl. 10.00-12.30
Geologiens Dag - Hvad er der i vejen? Sten, grus og sand i Djurslands undergrund.
På Geologiens Dag ser vi på undergrunden i et fantastisk månelandskab – med sten, grus og sand, nogen steder sammenrodet
(istransporteret moræne), andre steder i vandrette eller skrå
lag. Vi prøver at afkode landskabets dramatiske dannelse ud af
den fritlagte undergrund, men også hvordan mennesker – før og
nu – har udnyttet undergrunden.
Mødested:
Ved Birkesig Grusgrav, Rugårdsvej ml. Rugård
		
Gods og Balle.
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen.
Arrangør:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland
(med tilladelse fra Gert Svith). En del af Geologiens Dage.
Praktisk: Ca. 4 km i varierende terræn.

Søndag den 23. september
kl. 10.00 - 12.00
Svampetur i Løvenholmskoven
Anni Sloth vil guide en tur i den pragtfulde Løvenholmskov, hvor
vi vil se på årstidens svampe.
Mødested:
Skovskolen, Eldrupvej 2, 8963 Auning. Herfra
går eller kører vi til en nærmere angivet lokalitet i skoven.
Arr.: Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs afdeling,
www.dn.dk/norddjurs
Turleder: Biolog Anni Sloth, tlf. 41505084, famsloth@stofanet.dk
Praktisk: Medbring gerne en svampekurv og en lille kniv.

Onsdag den 26. september
kl. 19.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads Mørke station, 8544 Mørke
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Elly Iversen, tlf: 2788 6835
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret

Lørdag den 29. september
kl.13.00-15.00
Det er svampetid!
Få en kort introduktion til områdets svampe – de gode spiselige,
de ikke-spiselige og de giftige. Vi smager på svampe, kigger på
porer og lameller og laver små aktiviteter med svampe, så der
også er lidt i børnehøjde.
Mødested:
Molslaboratoriet, Strandkærvej 6,
		
Femmøller, 8400 Ebeltoft.
Arrangør:
Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum.
Yderligere oplysning: Pernille Mølgaard Andersem. pma@
nathist.dk, mobil: 61226603

Lørdag den 6. oktober 2012,
kl. 09.30-17.30
Der er idyllisk stille fred. Krop og sanser, historie, nærvær og
samvær i naturen.
Den pulserende hverdag er ofte spændende, travl og kaotisk.
Naturen kan måske bruges til at understøtte ro, fordybelse,
nærvær og samvær. På en heldagsvandretur har vi opmærksomheden på krop, sind og sanser og naturen omkring os. Stillevandring, helligkilder, bål, natur-haiku, åndedræt og simple
hverdagsøvelser går hånd i hånd med naturoplevelser, kaffe,
humør og samvær..
Sted: 		
P-pladsen DGI Karpenhøj, Dragsmurvej 12,
		
Fuglsø, 8420 Knebel.
Turledere:
Ergoterateut og bevægelses-instruktør Anne
Lykke Pedersen & naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland.
Praktisk: Siddeunderlag. Varmt tøj, du kan bevæge dig i. Mad &
drikke til dagen. Vi spiser medbragt mad i Pejsestuen på
Karpenhøj 16:30-17:30.

kl. 10.00
Motionstur
Turen: Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
Lille rundkørsel i Strandparken, 8410 Rønde
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Elly Iversen, tlf.: 2788 6835
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Søndag den 7. oktober
start ml. kl. 9.00 og 11.00
Dyssemarch
Kom med på vandretur i det djurske landskab, afmærkede ruter
på 5, 12, 17 og 25 km. Hunde i snor er velkomne.
Mødested: Midtdjurs Friskole, 8581 Nimtofte
Arr. Grenå Fodslaw, www.grenå-fodslaw.dk
Pris: 18 kr

kl. 11-14
Æblemost og glødebål
Nu er det atter tid til at presse dejlig og sund æblemost. Vi
opstiller æblemosterier i bålhuset på Naturcenter Syddjurs,
så man kan presse æblemost af egne medbragte æbler. Der vil
også være gang i bålet, hvor vi bager æblemuffeluffer. Egnet for
børnefamilier.
Mødested:
Bålhuset, Naturcenter Syddjurs,
		
Mols Bjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft.
Praktiske oplysninger: Medbring rengjorte æbler og flasker til
æblemosten. Tag gerne pølser og brød med til bålet.
Arrangør:
Naturcenter Syddjurs, Syddjurs Kommune.
Yderligere oplysninger: Anita Søholm, mobil: 2426 5174, e-mail:
naturcenter@syddjurs.dk og www.naturcentersyddjurs.dk

Torsdag den 11. oktober
kl. 19.00
Efteråret og havet med Gunnar og Trækfuglene
Først en frisk mørketur langs stranden. Bagefter samles vi til
fængende harmonikamusik og sang ved Trækfuglene under
ledelse af Gunnar Mortensen.
Mødested:
Klithuset, Klitten 1, 8500 Grenaa
Arr. 		
Trækfuglene
Turleder:
Kai Hansen, tlf. 24452108
		
- tilmelding kaihansen@djurs.net
Praktisk: Kaffe og brød kan købes for 35 kr. Du kan møde kl.
20.00 til sang og musik.

Lørdag den 13. oktober
kl. 10.00
Motionstur
Vi går mellem 7 og 10 km med ca. 5 km i timen.
Mødested:
P-plads ved Skovbjerg, Mols Bjerge
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Carsten Mikkelsen, tlf.: 2788 6499
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Lørdag den 13.- lørdag den 20. oktober 2012
Mød Nationalpark Mols Bjerge på Ebelfestival 2012
Grib chancen – mød Nationalpark Mols Bjerge på årets Ebelfestival.
Kom forbi, smag, oplev og bliv klogere!
- Film om Nationalparken
- Hyggelig udstilling om Nationalparken
- Bliv klogere på naturen, geologien, friluftslivet og kulturhistorien
- Familievenlig konkurrencen ”20 spørgsmål om Nationalparken”
- Hvad smager bedst i Nationalpark Mols Bjerge?
- Kort, turforslag og foldere til alle besøgende!
Mødested:
Se programmet på www.nationalparkmolsbjerge.dk og www.ebelfestival.dk
Arrangør:
Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med
Ebelfestival styregruppen
Turleder:
Nationalpark Mols Bjerges sekretariat tlf.
72170714, sekretariatet@mols.nu
Pris: Gratis for alle!

Søndag den 14. oktober
kl. 10.00
Æble Walk
Turen er afmærket. Distancer på 2 x 10 km
Mødested:
Ved Fregatten Jylland, 8410 Ebeltoft
Arrangør:
Fodslaw Ebeltoft
Turleder:
Uffe Vindum, tlf.: 2972 2988
Pris: 		
18 kr.
Yderligere oplysninger: www.fodslaw-ebeltoft.dk
Praktiske oplysninger: Påklædning efter vejret.

Torsdag den 18. oktober
kl.10.00-14.00
Mols Bjerge – de højeste toppe og dybeste dødishuller – på
Mountainbike og til fods.
Med sved på panden i Mols Bjerge fra Istidens landskabsforskydninger via naturens forandringer samt folk og fæ frem til
status som Nationalpark. Vandring i det stærkt kuperede terræn,

fra top til top og ned i de dybeste dødishuller. På vor vej udskiftes vandrestøvler og vandrestave med Mountainbikes. Turen
fortsættes på MB ad spændende spor på sti og vej.
Mødested:
P – pladsen, Agri Bavnehøj,
		
Agri Bavnehøjvej 5A, Agri, 8420 Knebel.
Arrangør:
”Aktiv i naturen” ved Ole Frederiksen.
Turleder:
Ole Frederiksen.
Tilmelding:
Ole Frederiksen på mobil 22 35 88 91 eller mail
		
ole@aktiv-djursland.dk
Pris: 		
Kr. 150,00 pr. pers. incl. guide og grej som
Mountainbike, hjelme, stave mm.
Praktiske oplysninger: Sprog dansk, tysk og engelsk. Medbring
kraftig beklædning og fodtøj, der kan modstå vind og vejr samt
kan tåle at færdes i uvejsomt terræn. En lille rygsæk til transport
af ekstra tøj og forplejning. Forplejning og drikkevarer medbringes selv.

Fredag den 19. oktober
kl. 8.00
På riffeljagt efter rådyr
Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund giver dig nu muligheden for at få en unik naturoplevelse. Vi tager publikum med på
riffeljagt efter rådyr. Sammen lister vi os igennem skoven, for at
finde et rådyr til afskydning. Efter jagten vil der være mulighed
for en snak om dagens oplevelser og smagsprøve.
Arrangør: Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund
Mødested:
Molsvej 4, 8410 Rønde
Turleder:
Naturvejleder Franz Holmberg
Tilmelding:
Dagen før inden kl. 16.00 på
		
e-mail: fho@jaegerne.dk eller tlf.: 61 18 83 93
Praktiske oplysninger: Arrangementet er for alle der har lyst til
at få et indblik i jagtens verden. Tag meget gerne børnene med.
Kom i tøj som falder i et med naturen og ikke larmer.

Lørdag den 27. og søndag den 28. oktober
kl. 9.00 - 16.00
Weekendkursus i pileflet
Vi fletter runde, ovale og firkantede kurve i pil og naturmaterialer. Du har også mulighed for at flette rammeværkskurve,

tazkaèr og forskellige småting.
Mødested:
Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8,
		
8400 Ebeltoft.
Underviser:
Pilefletter Ursula Søholm.
Pris: 		
700 kr. pr. person + materialepris ca. 200 kr.
Tilmelding: Tlf: 22552974 eller mail: ursulasoeholm@get2net.dk.
Max. 10 deltagere.

Lørdag den 27. oktober
kl. 13.00-17.00
Nu falmer skoven – dog ikke endnu. Efterårs-løvskoven i al sin
farvepragt.
I en af Østjyllands smukkeste bøgeskove, Rugård Sønderskov,
vandrer vi ”over agres felt”, ser tusinder af bøgeblade flyve ud
og lægge sig på Kattegats blå bølger. Vi ser på det velbevarede
gods, skovens sølvgrå bøge-søjler, nord-trækkende marsvin,
strandsten og skredklinter. Efteråret kan være så smukt.
Sted: 		
Ved Heksedammen, Rugård Gods,
		
Rugaardsvej 14, 8400 Ebeltoft.
Turleder:
Naturvejleder Jens Reddersen
Arrangør:
DGI Karpenhøj & Naturstyrelsen Kronjylland
		
(med tilladelse fra Rugaard Gods).
Praktisk: 6 km ad grusvej og strand. Medbring te/kaffe og snack.

Websider, hvor man kan se andre arrangementer,
som foregår i naturen:
www.djurslive.dk
www.naturcentersyddjurs.dk
www.fjordcentret.dk
www.gmlk.dk
www.kultunaut.dk
www.naturcenternorddjurs.dk
www.grenå-fodslaw.dk
www.fodslaw-ebeltoft.dk
www.dgi.dk/Karpenhoej
www.naturstyrelsen.dk
www.naturhistoriskmuseum.dk/molslab

Kære deltager!
Naturture Djursland skal gerne udvikle sig og blive bedre og bedre.
Har du ris eller ros, forslag til nye tiltag, kommentarer eller andet, vil
vi bede dig sende os en hilsen:
Syddjurs Kommune
Anita Søholm
Mail: as@syddjurs.dk
Tlf. 87 53 50 62
Norddjurs Kommune
Magny Fynbo
Mail: maf@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 88

Ønsker du yderligere information om arrangementerne:
Grenaa Turistbureau
Torvet 1 • 8500 Grenaa
Tlf. 87 58 12 00
Ebeltoft / Mols Turistbureau
S.A. Jensensvej 3 • 8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 14 00
Rougsø Turistbureau
Hovedgaden 4 • 8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 04 77

www.norddjurs.dk
www.syddjurs.dk
www.visitdjursland.com

