Rold Skovs Venner forår og efterår 2017
Velkommen til 8 spændende traveture, hvor vi er i selskab med andre glade vandrere og
ikke mindst vores muntre turledere og makkerpar Helge Qvistorff og Marthin Nygaard.
De vil fortælle om, hvad Rold Skov tilbyder sine gæster af aktiviteter udover vandreture og madpakker.
Selvfølgelig skal det hele krydres med alle de gode fortællinger om træer, dyreliv og godtfolk i Rold Skov
før og nu.

Mosens og søens folk.
Søndag den 19. marts kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Grøndalens parkeringsplads for enden af Rebild Skovhusevej.
Årets første tur byder på en vandring til den retablerede Store Økssø Mose, og Marthin Nygaard vil sikkert
fortælle om denne succeshistorie. Videre går turen til ”Røverstuen”, hvor Qvistorff vil fortælle den muntre
beretning om ”Røverne fra Rold”. På hjemvejen kommer vi forbi Lille Økssø Mose og ved Store Økssø
håber vi at møde vinterbaderne, der kalder sig ”Søens Folk”. Du kan selv tage en dukkert i det kolde vand,
hvis du har lyst. Herfra går det forbi Havemosen tilbage til Grøndalen

Danmarks smukkeste cykelsti.
Søndag den 9. april kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Parkeringspladsen ved Spejderhytten på Stendalsvej.
Naturstyrelsen i Rold Skov har anlagt så mange herlige mountainbikestier, der snor sig gennem den
smukke skovs bevoksninger. Det er ofte mere spændende at gå ad disse smalle stier end på vejene, og på
denne tur i Sønderskoven og i Hesselholt Skov kommer vi til steder, som skovvandreren normalt ikke ser.
Mon ikke vi møder mountainbikere, der udfører mere eller mindre halsbrækkende kørsel på de stejle
skråninger. Du kan glæde dig – det er en meget smuk tur.

Det forsvundne slot.
Søndag den 14. maj, kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: På Haverslevvej 1 km. vest for krydset i Rold.
Vi skal på kildevandring i Rold Vesterskov, der ejes af A/S Lindenborg Gods. Vi går til en af Rold Skovs
mest spændende kilder. Det er Rold Kilde, der har det hurtigste løb blandt alle Danmarks kilder. Vi ser
også en anden kilde, der også har en spændende historie at fortælle. Videre går turen forbi Grødebæk og
gennem Tornbjerg til den smukke Teglsø, hvor lensgreven havde sit jagtslot. Vi besøger det fredede
Enebærstykket, inden turen går tilbage til bilerne.

”Til søs”.
Søndag den 11. juni kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Ved Nybro på vejen kaldet Vælderskoven 600 m. nord for Rold StorKro.
Tilmelding er nødvendig.
Pris: Se pris og tilmelding på www.roldskovsvenner.dk
For første gang nogensinde byder Rold Skovs Venner på en kanotur. Vi skal padle ned ad Lindenborg Å,
og heldigvis er det med strømmen. Det er en betagende tur gennem den smukke ådal med udsigt til Rebild
Bakker på den ene side og egeskoven og kirkebyen Gravlev til den anden. Vi passerer Gravlev Sø med
den rige fugleliv, og vor formand, Martin Nygaard siger, at det er ”næsten” med 100 % sikkerhed, at vi ser
isfugl. Vi gør frokostholdt ved Lille Blåkilde, hvor Qvistorff vil fortælle om de mange kilder, inden vi sejler
forbi Skadsholmen og godset Buderupholm. Turen slutter ved Buderup Bro, hvor en bus vil bringe os
tilbage til bilerne.
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Mosetur.
Søndag den 17. september kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Parkeringspladsen ved Mørkehus på Hobrovej 1600 m. syd for Rold StorKro.
Dagens tur er en ”mosetur”, hvor vi skal besøge et nyt og spændende eng - og moseområde. Det er
Luskimose og Krogmosen, der er blevet forbundet med engarealer, hvor højlandskvæg, får og geder
græsser, og det betyder, at området, der er 1½ km. langt, bærer minder om skovområder som i gamle
dage. Det vil Marthin Nygaard og Qvistorff fortælle om. Videre går det til en smuk og idyllisk plet i skoven
med et foderhus, som kronvildtet tidligere nød godt af. Ad Balgårdsti går det nedad til Stendalen, og på
vejen ser vi nogle meget flotte og høje graner. Gennem Stendalen og ad Gravlev Mosegyde går det tilbage
til parkeringspladsen.

”I rask trav”.
Søndag den 15. oktober kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Stablepladsen - Statsskovens parkeringsplads for enden af Skovvej i Arden.
Dagens tur står i ”hestens tegn”. Vi går til Store Arden Skov, der ejes af A/S Lindenborg Gods, og følger
ridestien til Mosskov Holdeplads. Vi går rundt om Store Økssø, og mon ikke vi på turen vil møde heste og
ryttere? Og mon ikke også, at Qvistorff vil nok fortælle lidt om den islandske hest. Gennem Hesselholt Skov
og Hvass Sø går det ad smukke skovveje tilbage til parkeringspladsen.

”På sporet”
Søndag den 12. november kl. 9.30 – ca. 13.30
Mødested: Parkeringspladsen ved ”Røverknolden” på Himmerlandsvej i Rebild.
I hele den nordlige af Statsskoven har man udlagt græsbeklædte veje, der er dels er for gående, men især
beregnet som løjper for skiløbere, når sneen dækker Rold Skov. Vi vil gå ad disse nye ruter i både Vedsted
Skov og Bjergeskov. Vore turledere vil stoppe op og fortælle om naturen og om de mange
oldtidsmindesmærker, der er i dette område. Selv, hvis du kender skoven godt, vil du sikkert komme
steder, hvor du aldrig tidligere har været.

Halsløs gerning.
Søndag den 10. december kl. 9.30 – ca. 16
Mødested: Parkeringspladsen ved Skørpinghallen, Himmerlandsvej 59, Skørping
Tilmelding til julefrokost for egen regning. Selve traveturen er gratis.
Se pris og tilmelding på www.roldskovsvenner.dk
Der er skabt så mange spændende muligheder for børn og unge i skoven ved Skørping Skole, og de unge
skatere og mountainbikere vil sikkert gerne give os opvisning i lidt af deres kunnen. Så vil vi gå en tur
gennem Brændeskoven til det kønne Bjergmosehus for at se, om Rold Skov Adventure vil vise os, hvad de
kan af spændende ting. Det er ikke nogen lang tur, for julefrokosten venter på Rebildhus for dem, der
ønsker at deltage. Så kan vi ønske hinanden glædelig jul og på gensyn på nye, herlige ture i 2018.

Prisen pr. tur er 25 kr. for voksne og gratis for børn under 12. Dog er turene ikke altid velegnet til klap- og
barnevogne. Vi holder frokostpause undervejs, så tag evt. mad og drikkevarer med.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden Marthin Nygaard marthin@email.dk eller se
www.roldskovsvenner.dk
Med forbehold for ændringer i programmet
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