
Naturhistorisk Forening  

for 

Fredericia og omegn 

 
Program forår 2019 

Til alle foreningens arrangementer er der tilmeldingsfrist senest ugedagen før, især 
hvis du ønsker medkørsel. Giv besked hvis du kører selv, og hvis du ønsker 
medkørsel. 
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Generalforsamling Naturcenter Hindsgavl. 
Mandag den 25. marts. 

Afgang banegården ved busterminalen kl. 17.00. 

Mødested. P-pladsen ved Hindsgavlslot kl. 17.30. Vi går en tur i parken og til Fænøsund 

Mødested: P-pladsen Naturcenteret Galsklintvej kl. 19.00. Vi mødes til generalforsamlingen. 

Generalforsamling  

Dagsorden: 

 Valg af ordstyrer 

 Bestyrelsens beretning ved formanden 

 Kassererens beretning ved kassereren 

 Behandling af indkomne skriftlige forslag 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Valg af suppleant 

 Valg af bilagskontrollant 

 Eventuelt 

Bidrag til medkørsel kr. 20. 

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. smørrebrødsbestilling senest d. 15. marts og kun til Anton.  

Husk kontingentbetaling, se sidste side i programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Heldagstur til Torø og Brahesborg Gods 
Lørdag d. 4. maj 
 
Afgang fra banegården ved busterminalen kl. 10. 

Mødested: P-pladsen ved Torøhuse 

Forsamlingshus. Drejet 8, 5610 Assens Kl. 

11.00  

Vi vil starte med at gå over den lille bro til 

Torø og følge stien, som følger øens 

kystlinje hele vejen rundt. 

Dette er en tur på ca. 1- 1½ time. Terrænet 

er ikke udfordrende. 

Når vi kommer tilbage til P- pladsen, vil vi 

spise vores medbragte mad. Der er et 

bordbænke sæt og en træ bjælke, som man 

kan sidde på. 

Tag evt. en lille klapstol med. 

 

 

Herefter kører vi til skoven ved Godset 

Brahesborg. Jørgen Brahesvej 1, 5610 

Assens. 

Her vil vi gå en tur i skoven om søen og 

godsets bygninger.  

Det er Ikke så krævende en tur, men den 

kan måske være lidt fugtig i skovsporet. 

 

Tilmelding til Berit. (Ikke sms) 

Giv venligst besked om der 

ønskes medkørsel fra Fredericia 

banegård, eller om I selv kører 

direkte til Torø Huse. 

Pris for medkørsel kr. 50. 
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Forårstur til Brejning.  
Mandag d. 27. maj 
 
Vi mødes på P pladsen på Brejning havn kl. 17. Vi går få minutter til en dejlig shelterplads med borde og 
bænke, hvor vi kan spiser vores medbragte mad. 
Vi går på fint afmærkede ruter ind i skovområdet, hvor der mange steder er flot udsigt over  
Vejle fjord. Vi går forbi de smukt restaurerede huse, som tidligere husede Den Kellerske institution. 
På turen besøger vi Trindvold. Et gammelt befæstningsanlæg. 
Der er lidt stigninger på turen, men Trindvold kan der køres til. 
 
 

 

Tilmelding til Birthe. 
Giv venligst besked om der ønskes 
medkørsel fra Fredericia banegård  
eller om I selv kører til Brejning havn. 
 
Afgang fra banegården kl. 16.30 
Pris for medkørsel 20 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klostermølle, Gudenåen og Sukkertoppen 
Søndag den 16. juni 

Afgang fra Banegården kl. 9.00 Klostermøllevej 48 Skanderborg kl. 10.00 

Husk den store madpakke og 50 kr. hvis du vil køre med. 

Tilmelding til Anton 
. 

Turbeskrivelse: 
På parkeringspladsen syd for vejen er der et stenhus med borde og bænke til mulighed for at nyde det 
medbragte i tørvejr.  
Gå ned mellem Klostermøllens bygninger mod opdæmningen af Gudenåen og en laksetrappe. 
 I tørreladens nordlige ende er der adgang til et fugletårn med kig over Gudenåens udløb i Mossø, 
Klosterkæret. Fugle i området: Fiskeørn, havørn, vandstær, isfugl, ravn, tårnfalk, lille lappedykker, stor 
skallesluger, træløber mfl. Fortsæt ad stien langs  
Klosterkanalen til broen langs landevejen. Kanalen er Gudenåens nuværende udløb i Mossø, og er gravet 
af munkene i middelalderen for at få vand til en mølle. Beskrivelse af områdets historie findes i 
bygningerne ved laksetrappen. 
Stien mod Sukkertoppen giver god motion. 
Sukkertoppen har sit navn efter det hvide kvartssand der nu kun er delvis synligt, men som ses tydeligt fra 
Sukkertoppen mod vest i områdets grusgrav. Det hvide kvartssand er tilført området fra Norge for godt 20 
mill. år siden. På dette tidspunkt antages at konturerne af området er dannet med højderygge og de 
dalsænkninger der nu er Mossø og Salten Langsø.  
Fra toppen er der en storslået udsigt mod Mossø og Salten Langsø anes bag skoven mod Nord. Fra 
udsigtspladsen vælges stien ned mod Nord og stien følger Gudenåen tilbage mod parkeringspladsen ved 
Klostermølle. Turens varighed: ca.2 timer. Turen kan afkortes ved at følge stien på modsatte å bred. 

 
 

 

  



Limfjordslandet, Vestsalling og Kongenshus Hede. 
Lørdag d.17 - søndag d.18. august 2019  
 
Vi planlægger en tur til Limfjordslandet. Af hensyn til reservation af overnatning har vi brug for en 

forhåndstilmelding senest 31. marts. Den endelige og mere detaljerede plan med tidspunkter og 

rækkefølge kommer i begyndelsen af juni. 

På turen besøger vi områder ved Venø Bugt. Geddal Enge og Sønderlem Vig, som udgør et stort 

vådområde med strandenge, rørskove og lavvandede vige. Der er et rigt fugleliv, der er registreret 

omkring 200 fuglearter, en interessant flora, tilpasset den saltholdige jord, og odderen finder gode 

muligheder i strandengene. 

 

Turen går via Lihme, 

omkring Kås Halvø 

med lyngklædte arealer 

og gammelt egekrat. 

Kås Hoved er en 

geologisk seværdighed, 

og på strandvoldene 

vokser en meget 

karakteristisk 

vegetation, f.eks. den 

meget sjældne og fredede Strandhornskulpe. Området er rig på sommerfuglearter og der er desuden 

observeret mange rovfuglearter f.eks. tårnfalke og fiskeørne. 

Ved Spøttrup Borg finder vi Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994. Ved søen er opført et fugletårn samt 

indrettet en udstilling om søens historie. Måske går vores tur også omkring Fodmosen og Knud Strand. 

 

Overnatning er forhåndsreserveret på Motel Skive. 

Her planlægges at bestille fælles aftensmad lørdag 

aften. Efter morgenmad søndag besøger vi 

habitatområdet i Skive Ådal, hvor vi får mulighed for 

at opleve den righoldige natur. Derfra går turen 

sydover og vi gør holdt ved Kongenshus Hede, som 

er et besøg værd med både mindepark og udstilling. Det store hede område plejes af over 1000 

græssende får. I august kan vi også glæde os over den blomstrende lyng. Der er gode faciliteter til at 

spise vores fælles indkøbte frokost. Evt. bliver turen også lagt forbi Flynder sø. 

Praktiske oplysninger:  

Medbring madpakke til lørdagen.  

Overnatning på Motel Skive. Pris pr. prs. for overnatning i dobbeltværelse (enkeltsenge, eget bad og toilet, 

linned og håndklæde incl.) morgenmad, samt let frokost søndag ca. 400,- (tillæg for eneværelse 300,-) 

Aftensmad lørdag og drikkevarer for egen regning. 

Betaling for medkørsel: 90 kr. 

Forhåndstilmelding (af hensyn til bestilling af overnatning) og evt. spørgsmål til Birgit på mail: 

birgitkallestrup@gmail.com eller telefon: 30740791 senest 31. marts. 
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Bestyrelsen: 
 

Anton Vestergaard 75 94 39 82 – 51 29 40 25 
Formand  anton.vestergaard@profibermail.dk 

 
 

Birthe Egelund Rasmussen 26 11 48 00 
  amber@rasmussen.mail.dk 

 

Birgit Kallestrup 30 74 07 91 

Kasserer  birgitkallestrup@gmail.com 

 

 

Berit Lindberg 28 55 58 35 (ikke sms) 

Sekretær 

 

Doris Andersen: 75943812 

 
Kontingent:  Kr. 100 for par og kr. 60 for enlige. 

Kontingent indbetales venligst senest før generalforsamlingen på:   

                     Reg.nr.:  0757       Konto: 3230775760              Middelfart Sparekasse 

                        Eller kontant på generalforsamlingen.  
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