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LÆS MERE PÅ NORD.AOF.DK
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SØBY BRUNKULSLEJER
OG HARRILD HEDE
– BUSTUR

Hvis uheldet er ude skal din egen forsikring kunne dække

ART WALK OG TAPAS I HAMMER BAKKER

En lørdag på Galleri Hammer i det smukke Hammer Bakker,
hvor ejer og kunster Henning Bitsch byder velkommen i galleriet. Henning har skruet et par særlige timer sammen til ære
for dig, der er interesseret i skulpturer. Han tager dig med
rundt i skoven, hvor hans skulpturer er sat op, og fortæller
om tilblivelsen og tankerne bag hver enkelt stykke kunst.
Henning er også mand for gode anekdoter, og har rejst jorden
rundt på motorcykel. Vi slutter af med en skøn frokosttaps
på galleriet, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål
og sammen have en god snak om kunst og kultur.

Lørdag den 28-04-2018, kl. 11:00 - 14:00
Kr. 325
Henning Bitsch
Galleri Hammer, Grindstedvej 35, 9310 Vodskov
Holdnr. 0615

ROLD SKOV UNDER BESÆTTELSEN
– MED FROKOST PÅ ROLD GL. KRO

Vi skruer tiden 75 år tilbage og tager på selve befrielsesdagen på en
guidet bustur rundt til en række historiske steder fra besættelsestidens Rold Skov. Vi mødes ved Rold Gl. Kro i byen Rold, hvor vi stiger på
bussen, som starter turen med at køre os til nedkastningsområdet
ved Madum Sø. Herefter går turen videre til ”Bette Berlin” hvor tyskernes store radarstation lå. Hollandhus er næste stop, hvor den første
træfning mellem modstandsbevægelsen og tyskerne fandt sted. En
træfning der fik dramatiske konsekvenser for besættelsens videre forløb. Turen fortsætter gennem skoven til Rebild Nationalpark hvor vi ser
busten af nedkastningschef Toldstrup samt RAF mindestenen. Vi kører
videre over landsbyen Oplev, hvor vi på vejen hører om nedskydningen
af RAF N/206, hvor 11 flyvere mistede livet og vi besøger kirkegården i
Aarestrup, hvor flyverne ligger begravet. Derfra går turen over Torstedlund tæt forbi stedet hvor flyet styrtede ned. Til slut går turen ad den
smukke Roldvej tilbage til Rold Gl. Kro, hvor en frokostbuffet venter og
hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og få uddybende svar.
Lørdag den 05-05-2018, kl. 10:00 - 13:00
Kr. 378,- inkl. Guide, bus og frokost med én genstand (vand/øl/vin)
Lars Rigborg
P-pladsen ved Rold Gl. Kro, Hobrovej 11, Arden
Holdnr. 840-1669

MTB OG BÅLMAD

Kom med på en guidet MTB tur i Svinkløv klitplantage på et af Danmarks
bedste spor. Sporet er bygget af Esben Kronborg, og er berømt i hele
Skandinavien for dets variation og flow. Turen starter med en introduktion og ca. 1 ½ times MTB tur med professionel instruktør, der vil give
tips til teknikken undervejs. Der tages hensyn til at der er deltagere med
mindre erfaring. Vi ender ved plantagens bålplads, eller Madsmedjen Feriecenter Slettestrands nye sted til naturgastronomi. Her står kokken
klar med egnens bedste råvarer, som i fællesskab skal tilberedes over ild,
røg og gløder. Vi spiser frokost sammen, og nyder en kold Thy øl eller vand.
Herefter er der mulighed for en tur på sporet på egen hånd.
MTB fra Santa Cruz kan lejes for 175 kr. som betales ved ankomst.
Reserver i god tid på tlf.: 9821 7044
Forplejning: 120 kr. betales ved ankomst.
Ønskes overnatning eller yderligere informationer
ring til Kresten Kronborg på tlf. 2616 1154
Torsdag den 17-05-2018, kl. 10:00 - 14:00
Holdnr. 849-1737
Lørdag den 02-06-2018, kl. 10:00 - 14:00
Holdnr. 849-1738
Kr. 260 eksl. Forplejning og leje af cykel
Kresten Kronborg og Esben Hauerbach Kronborg
Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, Fjerritslev

Denne bustur tager os med
rundt i området med Søby
Brunkulslejer og Harrild Hede.
Formand og forfatter Jan
Svendsen står for rundvisning
på museet og under busturen
samt deltager i frokosten.
Turen begynder på Søby Brunkulsmuseum, og derefter er der
rundvisning og bustur rundt i området, en tur på ca. 35 km.
Turen slutter af med frokost på Søbyhus Cafeteria.
Tilmelding herning.aof.dk
Søndag 6/5 kl. 10.00-13.30
Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning
Formand og forfatter Jan Svendsen
Kr. 250 inkl. entre, frokost, kaffe, ekskl. drikkevarer.
Nr. 18063

AKTIVDAG PÅ TUNØ

Her har du muligheden for at
komme ud at opleve Tunøs
afvekslende natur med klinter, stenede strand og skov.
Vi går ca. 4 km på naturstier
langs kysten, hvor vi slutter
af med en 1 times yoga med
afspænding. Herefter kører
vi i traktor til Tunø landsby
og nyder en frokost. Efter frokost vil der være mulighed for
lidt sightseeing på egen hånd, inden vi samlet tager færgen
tilbage til Hou.
Tilmelding silkeborg.aof.dk
Lørdag 5/5 kl. 9.00-16.45
Færgeafgang Hov havn kl. 9.20.
Kom en halv time før afgang.
Færgeafgang Tunø havn kl. 15.45.
Hatha Yogaunderviser Tina Melby Kristensen
Kr. 520 inkl. frokost og færgebillet t/r
Nr. 60307

ROVFUGLESHOW

Oplev majestætiske ørne,
lynhurtige falke, adrætte
høge samt de fascinerende
og sagnomspundne ugler
på tætteste hold. Unge som
gamle gyser når fuglene – i
det underholdene, lærerige
og meget utraditionelle
show – i samarbejde med
falkonererne viser eksempler på deres fantastiske jagt- og
flyveegenskaber. Her får du endda selv chancen for at holde
en rovfugl eller ugle.
Tilmelding silkeborg.aof.dk
Søndag 12/5 kl. 11.00-ca. 13.30
Silkeborg Rovfugleshow, Ansøvej 14, 8653 Them
Kr. 210 inkl. bisonburger med 1 øl/vand
Nr. 60309
Lørdag 16/6 kl. 11.00-ca. 13.30
Silkeborg Rovfugleshow, Ansøvej 14, 8653 Them
Kr. 210 inkl. bisonburger med 1 øl/vand
Nr. 60310

VOERVADSBRO
– DET GAMLE VAD OVER GUDENÅEN

Guidet tur på 6-7 km langs Gudenåen i den gamle skovegn,
Løver Syssel, hvor der bor et særligt folk, ”Lovringer”.
Hør Voervadsbros særlige historie som overgangssted og
fortællingen om egnens befolkning gennem jægerstenlader,
vikingetid, middelalder til nutiden. Vi ser bl.a. den naturgenoprettede Vilholt Gamle Mølle med Sukkertoppen og de
midtjyske klostre forude og oplever undervejs den smukke
og særegne natur langs åen. Vi slutter af med frokostbuffet mest med fisk (drikkevarer for egen regning) på Det Lille
Røgeri. Turen arrangeres i samarbejde med Horsens Museum.
Tilmelding horsens.aof.dk
Lørdag 21/4 kl. 11.00-13.00
Det Lille Røgeri, Gudenåvej 48,
Voervadsbro, 8660 Skanderborg
Allan Skou Larsen
Kr. 190 (inkl. frokost)
Nr. 18-84101

K ATTEGAT-ØEN ENDELAVE

Sagn, myter og ø-historier
Sagn, myter og historier om øboer og mystiske fænomener
klæber sig til danske småøer. Det gælder ikke mindst for
øen Endelave. Sagnet fortæller, at det er Odins Ø, Ennelaugur. På kirkegården står et gravminde, som nogen påstår
er H. C. Andersens ukendte brors gravsted. På den gamle
hovedgård Louiselund boede løvetæmmer Hjalmar Olsen
og en straffefange gravede en stjålet gravko ned på øens
nordside. På den guidede tur oplever vi både Endelave by,
kystlandskabet og landlig idyl. På traktorlad kører vi ud på
øens naturskønne nordspids, Øvre med vikingetids-skibssætning, hvide strande og måske sælhoveder stikkende op
i vandet. Turen sluttes af med en frokost med ø-produkter
i Louises Pensionat ca. kl. 12. Herefter får deltagerne mulighed for et par timers fri ø-safari, inden færgen sejler til
Snaptun igen.
Turen arrangeres i samarbejde med Horsens Museum.
Tilmelding horsens.aof.dk
Lørdag 30/6 kl. 8.00-18.45
Færgeafgang fra Snaptun Havn kl. 8.20.
Kom tyve minutter før afgang.
Færgeafgang retur fra Endelave Havn kl. 17.40
Allan Skou Larsen
Kr. 480 inkl. frokost, traktortur og færgebillet
Nr. 18-84102

