ROLD SKOV KALENDER

NATUR- & KULTURARRANGEMENTER I ROLD SKOV OG REBILD BAKKER

www.roldskov.info

Beskærekursus i kernefrugt (æbler og pærer)
Dato:
Lørdag 10. marts kl. 9.30-11.30 og kl. 13-15
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS:
Medbring rengjort beskærersaks/sav og vær varmt påklædt.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 98 33 90 64. Først til mølle, max. 15
deltagere pr. hold.
Pris:
100 kr.
Undervisning i grundprincipper i frugttræsbeskæring i nye såvel som
gamle træer med henblik på den bedste frugtkvalitet, vækstbalance og
udbytte. Vi ser på blomster- og bladknopper, drøfter gødningsstrategi,
rod beskæring mv.
HISTORISKE REBILD SKOVHUSE
Dato:
Søndag 18. marts kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Grøndalen for enden af Rebild Skovhusevej
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
Pris 25 kr.
Fra parkeringspladsen går vi gennem Sønderskoven, hvor vi ser på to
stensatte brønde fra middelalderen. Ved Kyø Skovhus ser vi til nogle
stenaldermarker med digevoldinger. Ad den nye vej gennem Store Økssø
Mose kommer vi igen til Rebild Skovhuse, hvor vi både skal kigge på
en stendysse og høre om festlige Hede-Knud – en af egnens skæve
eksistenser. Nu går vi forbi skovens måske ældste bøgebevoksning,
inden vi kommer til en smuk stenalderbrønd. Gennem Arnebakken og
langs Store Økssø kommer vi tilbage til parkeringspladsen.
Pileflet på Skillingbro Naturskole
Dato:
Lørdag 24. marts kl. 9-16
Mødested: Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, Gravlev, 9520
Skørping
Turleder: Naturvejleder Marianne Hald
Tilmelding: Marianne på mha@nts-centeret.dk eller tlf. 24 88 96 19.
Tilmelding skal ske senest 2 uger før.
Har du lyst til at flette med frisk pil i mange smukke farver? Denne
dag vil vi flette træer, skulpturer og masser af flotte ting til haven,
terrassen og trappen. Det er helt særligt i det allerførste forår at flette
med den friske pil, der ude kan slå rod, vokse og sætte blade. Du er
velkommen, både som helt nybegynder eller som mere øvet pilefletter.
Bliver du helt grebet, kan vi fortsætte til kl. 20.
Foråret bydes velkommen i Thingbæk Kalkminer
Dato:	Påskedag søndag 8. april fra kl. 13
Arr:
Rebildcentret
Pris:
Voksen 60 kr. Børn (6-12 år) 30 kr.
Foråret bydes velkommen med lys og sang i Thingbæk Kalkminer
Eventyrlig stemning der leder tanken hen på Elverkongens slot, er den
oplevelse der venter både voksne og børn, når de Påskedag d. 8. april
træder ind i kalkminernes grotter, som er oplyst af ikke mindre end
3.000 levende lys. Se program på www.rebildcentret.dk / Facebook:
Thingbæk Kalkminer

Bedsteforældretur – forår
Dato:
Lørdag 14. april kl. 13-16
Mødested: Oplyses ved tilmeldingen
Turleder: Annette Søegaard, Pædagogisk konsulent i Rebild Kommune og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild Naturskoler
Tilmelding: Senest 10. april til isrni@rebild.dk
Pris:
100 kr.
Den første af fire årstidsture for bedsteforældre, der gerne vil tage børnebørnene med på skovtur – men, hvad skal I lave af forårsaktiviteter,
hvordan gør man og hvor kan I gøre det? Turen er et lille minikursus
(uden børnebørn) i at lave en forårstur i det fri og turen indeholder
emner og aktiviteter som: Børns opmærksomhed, den gode skovtur,
bål og bålmad, dyr i skoven – fugle, snitteværkstedet, skovlege.
STENRÆKKEN OG LILLE BLÅKILDE
Dato:
Søndag 15. april kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej mellem Rebild og Gammel
Skørping
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr.
Om lindetræer og hestekastanie, farlige jordfaldshuller og om SlettingAjns. Gennem Skeldal til Nældedalen, hvor Qvistorff sikkert fortæller
om den navnkundige skovrider Jens Hvass, der for en gangs skyld
blev sat på plads netop her i dalen. Gennem et af skovens smukkeste
partier kommer vi til Lille Blåkilde og gennem en troldeagtig skov med
øjetræer når vi oldtidens ”Stenrække”, hvis oprindelse er uvis. Intet
andet sted i Rold Skov er der så mange kæmpehøje som her. Gennem
Othilielund, hvor det er formandens tur til at fortælle, tilbage til
parkeringspladsen.
Sundhedsspor og fitness i Rold Skov
Dato:
Søndag 15. april kl. 10-12
Mødested: Skørpinghallens parkeringsplads, Himmerlandsvej 59,
9520 Skørping
Turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
OBS:
Husk drikkedunk med vand og praktisk tøj og sko.
Sundhedssporet er en nyere attraktiv friluftsoplevelse, rettet mod
brugere i alle aldre, med henblik på at fremme en sundere livsstil
gennem fysisk aktivitet. Gå eller løb ruten på 2,1 km, og ud fra din tid,
dit BMI, din alder og dit køn, finder vi dit aktuelle kondital ved hjælp
af de opsatte tavler. Bagefter går vi op på skovens kønt beliggende
naturfitnessbane, hvor der vises inspirerende træningsforslag.
Rebildskatten
Dato:
Mandag 16. april kl. 19-21
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild
Turleder: Bodil Tvedegaard
OBS:
Der kan købes kaffe og brød.
Pris:
25 kr
Nåede du ikke at se udstillingen om den store Vikingesølvskat fra
Rebild, er der en sidste chance inden nedtagning. Museumsformidler
Bodil Tvedegaard viser en stor billedserie om fundet, fortæller historien
om en ægte skattejagt. Vi kommer selvfølgelig også en tur rundt i
udstillingen og ser kopier af nogle af de fine genstande som skatten
indeholdt.

Kulmilen tømmes
Dato:
Lørdag 21. april kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved spejderhytten ude i skoven på Stendalsvej i Rebild
Turleder: Rold Skov Kulsvierlaug, Naturstyrelsen og Rebild
Naturskoler
Kulsvierlauget vil gerne have hjælp til at tømme kulmilen efter sidste
års kulsvidning i Rebild Bakker. Tag noget gammelt tøj på og kom med
på en tur, hvor der er garanti for sorte bussemænd. Vil du bare kikke
på, er det også helt OK. Der er forskellige aktiviteter for børnene på
pladsen, og der er mulighed for på pladsen at købe friske bøge-trækul
til sommerens grillaftener direkte fra milen.
Tour de Bjergeskov – forår
Dato:
Søndag 22. april kl. 10-12.30
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej til Ll. Blåkilde
Turledere: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
Søren Risborg, Rebild Naturskoler
OBS:
Husk vandflaske, evt. kikkert. Tynde dæk er ikke
velegnede.
Den første af fire årstids-cykelture i Rold Skov. Temaet er forår og
touren går til bjergeskoven, hvor vi stiller cyklerne forskellige steder
og går en tur rundt for at se efter spændende botanik og lytte efter
de fugle, der synger netop nu. Vi cykler i et terræn som i alperne, men
i et tempo, så alle kan følge med.
Åbent Hus på Vedsted Skovhus og Rørbæk Savværk
Dato:
Lørdag 28. april kl. 12-16
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild
Arr:
Rebild Savværkslaug, Spillemands-Jagt og Skovbrugsmuseet og Naturstyrelsen Aalborg
Savværkslauget levendegør Rørbæk savværk, starter saven og fremstiller
brædder. Der fortælles om savværket og projektet på Vedsted Skovhus.
Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan f.eks. prøve at fælde et
træ. Tag madkurven med; der er åbent i madpakkehuset.
Skovens Dag i Rold Skov
Dato:
Søndag 29. april kl. 10-16
Mødested: Jamborettepladsen ved St. Økssø
Arr:
Naturstyrelsen, Aalborg
Bemærk Se mere om programmet i dagspressen og på
www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Aalborg/Arealforvaltning/
Fyraftensløb i skoven
Dato:
Torsdag 10. maj kl. 16
Mødested: P-pladsen ved Skørping Skole,
Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
OBS:
Husk drikkedunk med vand samt praktisk tøj og sko.
Løb med på den ene af de to nye løberuter på henholdsvis 5 og 10 km,
der følger vinterens skiløjpe. Vi starter ved Skørping skole, og følger den
naturskønne rute på 5 km rundt i skoven. Turen foregår i roligt tempo.
Åbent Hus på Rold Skov Savværk
Dato:
Lørdag 12. maj kl. 09-11
Mødested: Rold Skov Savværk, Østergade 28, 9510 Arden
Arr:
Lindenborg Gods A/S, Fællesrådet i Arden og Rold Skov
Natur- og Kulturcenter
OBS:
Rundvisning foregår i hold på grund af sikkerhedshensyn. Sidste runddvisning starter kl. 11.

Rold Skov Savværk er Danmarks største inden for produktion af
langtømmer. Du får en sjælden og unik mulighed for at se, hvordan
et moderne savværk forarbejder træ fra Rold Skov og andre skove til
brug i byggeindustrien.
Forår på Stabelpladsen i Rold Skov
Dato:
Lørdag 12. maj kl. 10-16
Mødested: Stabelpladsen for enden af Skovvej i Arden
Arr:
Fællesrådet i Arden og Rold Skov Natur- og Kulturcenter
m.fl.
Stabelpladsen er den sydlige indgang til Rold Skov. Oplev forårsskoven
og prøv mange spændende aktiviteter for hele familien. Bl.a. løb i
skoven, kørsel med hestevogne, opvisning med sav og økse, guidet
tur ved Hvass Sø, pandekagebagning og meget mere.
Svampetur i Nørreskoven
Dato:
Lørdag 12. maj kl. 10-14
Mødested: P–pladsen til Lille Blåkilde,
Rebild Kirkevej, 9520 Skørping
Turledere: Henning Christensen Foreningen til Svampekundskabens
Fremme og Naturvejleder Lars Wachmann Naturstyrelsen
OBS:
Medbring kurv og kniv. Turen foregår i kuperet terræn.
Foråret er for mange ikke forbundet med svampeture i skoven, men
sammen med Foreningen til Svampekundskabens Fremme forsøger vi
alligevel. Vi prøver, om det ikke skulle være muligt at finde nogle af
forårets tidlige svampe. Vi ser og hører om de kendetegn og grundregler,
der gør det muligt at skelne mellem de spiselige svampe fra de ikke
spiselige.
MANEPÆLEN
Dato:
Søndag 13. maj kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Conradsminde på Torstedlundvej
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr.
Turen går til Nørlund Skov, en rigtig forårstur med nyudsprungen bøg,
og derfor skal vi også se et af skovens meget store bøgetræet med
navnet Franciscobøgen. Først skal vi finde manepælen i den del af
Nørlund Skov, der hedder Skovarmen. At en manepæl endnu kan findes,
er en stor sjældenhed. På vej til en tidligere ejers gravsted, der ligger
midt inde i skoven, passerer vi den flotte Franciscobøg. Efter en dejlig
forårstur kommer vi tilbage til parkeringspladsen.
Fotosafari i Rold Skov
Dato:
Tirsdag 22. maj kl. 19-23
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen,
Møldrupvej 34, 9520 Skørping
Turledere: Fotograf Kjeld Thomsen,Thomsen og Have og
Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen
Tilmelding: Senest 20. maj til togh@togh.dk eller på tlf. 98370078
mandag-fredag mellem kl. 8 og 18.
OBS:
Medbring gerne stativ til kamera og lommelygte.
Bevæbnet med dit eget digitale kamera tager vi på tur i Rold Skov. Du
får mulighed for at afprøve fototeknik på udvalgte motiver under kyndig
vejledning af den professionelle fotograf. Vi ser på kulturspor, lytter til
skovens stemmer og eksperimenterer med skumringsfoto, lysmaling og
foto ved søen. Vi byder på kaffe, mens vi nyder ”den blå time”.
Fototeknik for alle – om du er begynder eller erfaren i fotografering.

En forårsaften i Gravlev Ådal
Dato:
Torsdag 24. maj kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen ved Lars Kjærs Hus i Rebild Bakker
Turledere: Biolog John Mønsted Jensen, Rebild Kommune og
forstfuldmægtig Søren Kjær, Naturstyrelsen
OBS:
Praktisk fodtøj og mod på at gå i 2-3 timer er påkrævet
En tur med fokus på de tiltag, der er sket i området som følge af
naturgenopretning udført i efteråret 2008. Vi vil således høre om det
nye forløb af Lindenborg Å, Kovads Bæk, Egebæk m.fl. og høre om plejen
af områdets fine natur. Med lidt held vil vi se orkidéer i fuldt flor.
Majstang
Dato:
Mødested:
OBS:

i Rebild
Lørdag 26. maj kl. 15
Spillemands,- Jagt- og Skovbrugsmuseet
Medbragt mad kan spises fra kl. 18. Drikkevarer købes
på museet.
Vi mødes ved museet kl. 15 og går i skoven for at hente bøgegrene.
Traditionen tro er der musik i spidsen for traveturen. Derefter pyntes
majstangen og der spilles op til en lille dans. Om aftenen er der bal
på museet til musik af Rebildspillemændene fra kl. 20.
Forårets blomster ved St. Blåkilde
Dato:
Tirsdag 29. maj kl. 19-21
Mødested: P-pladsen ved St. Blåkilde på Møldrupvej nord for
Astrup
Turledere: Naturvejleder Marianne Hald, NTS-centret, Allan Phipps,
DN, Mariagerfjord og Uffe Westerberg, Rold Skov Naturog Kulturcenter.
OBS:
Vandtæt og solidt fodtøj er nødvendigt. Terrænet er
fugtigt og ujævnt.
Store Blåkilde er et af de mest besøgte steder i Rold Skov, men meget få
kender området rundt om kilden, hvor der ikke er offentlig adgang. Her
findes små, fine kilder, springkilder og en helt fantastisk blomsterpragt.
Vi skal se orkideer, engblommer, trævlekrone, vibefedt og mange
andre blomster, der nyder godt af et engområde, der aldrig har været
gøde eller pløjet.
Den Blomstrende Fruesko
Dato:
Torsdag 31. maj kl. 19-21.
Mødested: Frueskoens P-plads på Buderupholmvej, 9520 Skørping
Turledere: Biolog John Mønsted, Rebild Kommune og naturvejleder
Lars Wachmann, Naturstyrelsen
Under de gamle bøge på de kalkrige skrænter ned mod åen finder
vi den fredede orkidé-fruesko, blå og hvid anemone, skovmærke og
mange andre spændende planter, der alle er en del af dette specielle
plantesamfund. På turen fortælles også om skovens drift og pleje.
Sundhedsspor og fitness i Rold Skov
Dato:
Søndag 3. juni kl. 10-12
Mødested: Skørpinghallens parkeringsplads,
Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og naturtekniker Kim Øbro, Naturstyrelsen
OBS:
Husk drikkedunk med vand og praktisk tøj og sko.
Samme arrangement som 15. april.

Bedsteforældretur – sommer
Dato:
Søndag 3. juni kl. 10-13
Mødested: Oplyses ved tilmeldingen
Turledere: Annette Søegaard, Pædagogisk konsulent i Rebild Kommune og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild Naturskoler
Tilmelding: Senest 1. juni til isrni@rebild.dk
Pris:
100 kr.
Den anden af fire årstidsture for bedsteforældre, der gerne vil tage børnebørnene med på skovtur – men, hvad skal I lave af sommeraktiviteter,
hvordan gør man og hvor kan I gøre det? Turen er et lille minikursus
(uden børnebørn) i, at lave en tur i det fri og sommerturen indeholder
aktiviteter som: Børn i naturen, dyr i skoven - lav din egen fiskestang
og fang en fisk i søen, bål og bålmad, sivbåde, skovlege.
Er du dus med nymfer, larver og andet kryb
Dato:
Lørdag 9. juni kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Skørping Skole,
Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
Turleder: Skovløber Jesper Lindstrøm, Naturstyrelsen
OBS:
Praktisk fodtøj, gerne gummistøvler. Turen er børnevenlig.
Se, hvad der kribler og krabler i nogle af skovens vandhuller. Bevæbnet
med lup prøver vi at fange nogle af de insekter, der kan fortælle om
vandhullet. På turen fortælles om de tiltag vi gør for at pleje vores
vandhuller. Du kan låne grej til at fange insekter med.
BRONZEALDERHØJE, STENDYSSER OG KULBRÆNDING
Dato:
Søndag 10. juni kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Skørpinghallen
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr.
På vej til Ønskestenen i den smukke Skørpinglund, kommer vi forbi
Skørping Privathospital, tidligere sanatorie for kvinder med tuberkulose. I Skørpinglund finder man nogle af Rold Skovs smukkeste
bronzealderhøje. Vi kommer forbi kulbrænderens hus. Han laver trækul
på god gammeldags vis – en tradition i familien. Vi skal også se den
smukkeste stendysse i Rold Skov og Svinhøjene.
Rebildhistorier – Rebildselskabet bliver 100 år
Dato:
Mandag 11. juni kl. 19-21.30
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer
Arr:
Roldskovmuseerne
Pris:
80 kr.
Guidet tur til Rold Skovmuseerne. Der startes ved Thingbæk kalkminer
med bl.a. Udvandrergrotten. Derefter fortsættes til Blokhusmuseet
med emigrantudstillingerne, og der sluttes på Spillemands-, Jagt- og
Skovbrugsmuseet, hvor der fortælles om den store udvandringsperiode
og folkloren. Her er der også fælles kaffebord, hvor der er mulighed
for yderligere orientering og spørgsmål til museerne.
Rundt om Gravlev Sø
Dato:
Onsdag 20. juni kl. 18.30-21.30
Mødested: Nye P-plads på vestsiden af Rebildvej mellem Rold
Storkro og Rebild Bakker.
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen, Naturstyrelsen
OBS:
Husk aftenkaffe og evt. kikkert.
På denne tur i den indholdsrige Gravlev Ådal går vi hele vejen rundt
om Gravlev Sø (ca. 6 km). Naturgeografen viser frem af herlighederne,
der bl.a. omfatter fem af Danmarks største kilder, den fuglerige sø,
den spændende gamle Nørreskov, hulveje og andre fortidsminder,
spændende kulturhistorie og meget mere. En rigtig midsommertur.

Tour de Nørreskov
Dato:
Torsdag 21. juni kl. 20-23
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej til Ll. Blåkilde
Turledere: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
Søren Risborg, Rebild Naturskoler
OBS:
Husk vandflaske, evt. kikkert. Tynde dæk er ikke
velegnede.
Den anden af fire årstids-cykelture i Rold Skov.
Temaet er midsommer og touren går til Nørreskoven, hvor vi stiller
cyklerne forskellige steder, og går en tur rundt for at se efter spændende
oldtidsminder, botanik og lytte efter de fugle, der synger netop nu. Vi
vil på denne årets længste dag se, om sten rækken peger mod solens
nedgangssted i horisonten. Vi cykler i et terræn som i alperne, men i
et tempo, så alle kan følge med.
Den Gode Historie – Røverborgen Egholm
Dato:
Mandag 25. juni kl. 19-21
Mødested: For enden af Skørping Holmevej, nord for Gl. Skørping
(følg skiltene)
Turleder: Bodil Tvedegaard og Arnt Johansen, Spillemands-,
Jagt- og Skovbrugsmuseet
OBS:
Turen foregår i delvis ujævnt terræn. Husk vandtæt
fodtøj og kaffe.
Pris:
25 kr.
Røverborgen Egholm i engene ved Lindenborg å blev ødelagt allerede
i 1300-tallet af dronning Margrethe den 1., men der er masser af
gode historier at fortælle om stedet og om et spændende kapitel i
Danmarks historie. Egentlig er der to borgruiner, men den ene er knapt
synlig. På turen skal vi lede efter spor af den forsvundne ruin, høre
om stedets historie og de arkæologiske udgravninger. Der går rygter
om at Margrethe den 1. selv vil være til stede på borgen og give sin
version af historien.
Fyraftensløb i skoven
Dato:
Torsdag 28. juni kl. 16
Mødested: P-pladsen ved Skørping Skole,
Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro
OBS:
Husk drikkedunk med vand og praktisk tøj og sko.
Samme arrangement som 10. maj.
Fest i Rebild
Dato:	Fredag 29. juni
Mødested: Festteltet ved Rebild Nationalpark i Rebild
Arr:
Rebildfestens Venner
En festlig, folkelig og fornøjelig eftermiddag og aften med veteranbiler
på plænen ved teltet, veteranfly i luften, grillbuffet, musik og dans
– kort sagt noget for alle aldre. Kom og deltag i denne lokale sommerfest som en festlig optakt til dette års Rebildfest.
Yderligere informationer på www.visitrebild.dk
Rebild Folkemusiktræf
Dato:
Lørdag 30. juni
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild
Stort musik- og dansetræf. En række grupper og laug spiller på skift op
til dans i Rebildfestens store telt. På museet vil der være lyttemusik
m.v. Alle er velkomne til en festlig folkemusikdag. Nærmere detaljer
på www.roldskovmuseerne.dk

Rebildfesten 2012
Dato:
Onsdag 4. Juli kl. 13-17
I 100 år er USA’s uafhængighedsdag blevet fejret i Rebild Bakker. En
eftermiddag i de festklædte lyngbakker med sang, musik, taler og
meget mere.
Se mere om det store jubilæumsprogram på www.rebildfesten.dk
Rebildfest på Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Dato:
Onsdag 4. juli fra kl. 10
Boder og musikalsk underholdning.
Rebildfest i Thingbæk Kalkminer
Dato:
Onsdag 4. juli kl. 15-19
Arr:
Rebildcentret
Pris:
Voksen 60 kr. Børn (6-12 år) 30 kr.
Rebildfestens 100 års jubilæum d. 4. juli fejres også i Thingbæk Kalkminer. Efter festen i bakkerne bydes der på stemningsfulde oplevelser
af skulpturerne og minegangene, som denne dag er suppleret med
musik og tusinder af levende lys. Se program på www.rebildcentret.dk
/ Facebook: Thingbæk Kalkminer
De vilde planter i landsbyen
Dato:
Torsdag 5. juli kl. 13-ca. 15.30
Mødested: Gravlev Kirke
Turleder: Dannie Druehyld
Vore vilde planter er pressede, men i gamle landsbyer som Gravlev
gemmer de sig i glemte kroge. Hør om planternes historie og om
hvordan vi passer på dem.
Rold Skov By Night
Dato:
Tirsdag 10. kl. 17 - onsdag 11. juli kl. 10
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen,
Møldrupvej 34, 9520 Skørping
Turledere: Skov- og naturtekniker Kim Øbro og naturvejleder Lars
Wachmann, Naturstyrelsen
OBS:
Medbring aftensmad til jer selv, der er egnet til grill.
Vi sørger for morgenmad. Medbring sovepose/liggeunderlag, spisegrej, badetøj, lommelygte evt. kikkert.
Tilmelding: Senest 6. juli til Lars Wachmann, lawac@nst.dk
Pris:
25 kr./person
Vi tilbereder mad over bål. Tager på aftenskattejagt med GPS. Oplever
Rold Skovs dyreliv om natten. Inden mørket for alvor falder på, indretter
vi os i skovens shelters eller overnatter i hængekøjer. I morgengryet
lytter, og kigger vi på områdets mange fugle. For de friske, er der
mulighed for en svømmetur i søen.
Sommeraktiviteter – Træ og reb
Dato:
Tirsdag 10. juli, onsdag 11. juli og torsdag 12. juli
kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild
Pris:
Der betales for materialer.
Der er mulighed for at arbejde og snitte i træ – til gavn og pynt. Prøv
selv og få en lille ting med hjem – et stykke legetøj eller en smørekniv.
Rebslageren viser hvordan man laver reb og du laver selv dit eget
sjippetov. Et tilbud til hele familien.

Syngenaturtur i Rebild Bakker
Dato:
Torsdag 12. juli kl. 18.30-21
Mødested: P-pladsen ved Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping
Turleder: Naturgeograf Peter A. Larsen, Naturstyrelsen
OBS:
Turen er på ca. 3 km i kuperet terræn. Ikke egnet for
gangbesværede. Medbring selv aftenkaffen.
Tag med på tur i Rebild Bakker og mød noget af Himmerlands smukkeste
og mest varierede natur. Naturgeografen fortæller om sit syn på
bakkernes historie – måske en anden fortælling end den, du kender?
Vi runder turen af siddende i lyngen med udsigt over Gravlevdalen. Vi
nyder den medbragte kaffe, aftenlyset og synger sammen om naturen,
i naturen – akkompagneret af ”Pigernes fornøjelse” – spillekoner fra
Himmerland. Kom og vær med på en anderledes naturtur.
Sommeraktiviteter – Halm og Siv
Dato:
Tirsdag 17. juli, onsdag 18. juli og torsdag 19. juli
kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Pris:
Der betales for materialer.
I det gamle landbosamfund fremstillede man både brugs- og pyntegenstande i halm og siv. Prøv selv og få en lille ting med hjem – der
er instruktion. Et tilbud til hele familien.
De vilde planters virkning og historie
Dato:
Lørdag 21. juli kl. 13-ca. 15
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk kalkminer
Turleder: Dannie Druehyld
OBS:
Ujævnt terræn. Solidt fodtøj en god idé.
En vandretur hvor vi ser på de vilde planter i kær, kilder og overdrev.
Heksen Dannie Druehyld fortæller om planternes virkning og historie.
De store Husflidsdage
Dato:	Fredag 27. juli og lørdag 28. juli kl. 10-17
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmueeet
Pris:
Voksne 25 kr. Børn gratis.
Arbejdende stande med en lang række håndværks- og husflidsfag.
Udstillinger og mulighed for at prøve selv. I samarbejde med lokale
husflidsfolk. Husfliden har udviklet sig gennem århundreder, fra at
være til pynt og gavn i det gamle landbosamfund – til at udvikle sig til
meget kreative produkter i nyt design. Der arbejdes bl.a. i træ, glas,
tekstil, ler, siv, halm og reb. Et tilbud til hele familien.
Sommeraktiviter – Bogbinding
Dato:
Tirsdag 31. juli, onsdag 1. august og torsdag 2. august
kl. 11-16
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Pris:
Der betales for materialer.
Præsentation af faget, dets metoder og redskaber. Tag en bog med til
reparation. Børnene kan lave en lille bog, de kan få med hjem.
Tør du møde Røverne fra Rold ved nattetide?
Dato:	Fredag 3. august kl. 23-01
Mødested: P-pladsen ved Mosskov pavillonen
Pris:
25 kr. Børn under 12 år iflg med voksne gratis.
Arr:
Røverne fra Rold & Rebild Turistbureau
Vi går gennem den mørke skov til Røvernes lejr, hvor der venter os
røverhistorier og en lille forfriskning.
Ingen ved, hvad der kan ske, når man følges med en røver gennem
skoven om natten. En noget anderledes oplevelse at færdes i skoven
på denne tid af døgnet.

Åbent Hus på Vedsted Skovhus og Rørbæk Savværk
Dato:
Lørdag 4. august kl. 12-16
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild.
Arr:
Rebild Savværkslaug, Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet og Naturstyrelsen, Aalborg
Savværkslauget levendegør Rørbæk savværk, starter saven og fremstiller brædder. Der fortælles om savværket og projektet på Vedsted
Skovhus. Aktiviteter for børn og voksne – børnene får lov til at fælde
et træ. Tag madkurven med; madpakkehuset er åbent. Et tilbud til
hele familien.
Opera i Rebild
Dato:
Søndag 12. august kl. 13-17
Mødested: P-pladsen ved Rebild Bakker
Læs mere om programmet på www.operairebild.dk
Kildebække og Lindenborg Å i Nørlund Skov
Dato:
Torsdag 16. august kl. 18.30-ca 21.30
Mødested: Torstedlundvej – på brændeplads overfor Conradsminde 2,
9610 Nørager
Turleder: Hans Heidemann Lassen og Thorsten Møller Olesen,
Naturstyrelsen Aalborg
OBS:
Gummistøvler nødvendige, husk aftenkaffe
Turen går til områder i den private Nørlund Skov, hvor der ikke
almindeligvis er offentlig adgang. Her springer markante kilder med
krystalklart vand, som er med til at føde Lindenborg Å. Åen snor sig
gennem sumpskoven, hvor der er spor af kronhjorte. Kilderne og åen har
høj økologisk kvalitet i Vandplanen og området er fredet og udpeget
som Natura 2000-område.
Tør du møde Røverne fra Rold ved nattetide?
Dato:	Fredag 17. august kl. 23-01
Mødested: P-pladsen ved Mosskov pavillonen
Pris:
25 kr. Børn under 12 år iflg med voksne gratis.
Arr:
Røverne fra Rold & Rebild Turistbureau
Samme arrangement som 3. august.
Den Gode Historie – Kirketur – Tulsted og Thorup
Dato:
Lørdag 18. august kl. 13.30
Mødested: Tulsted, Aspvej 4, 9520 Skørping
Turleder: Arnt Johansen, Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
OBS:
Der køres i egne biler.
Pris:
25 kr.
Ved Tulsted startes der med en vandretur op til Kapelbakken, hvor
der fortælles om den forsvundne kirke – derefter til Thorup kirke, der
ligger mellem Hellum og Thorup, helt ppe mod skoven. Her fortælles
der om kirkens historie, inventar og nærmeste omgivelser.
Tag hunden med i Den Jyske Skovhave
Dato:
Torsdag 23. august kl. 19.30-21.30
Mødested: P-pladsen ved Skovhaven, Møldrupvej 22, 9520 Skørping
Turledere: Naturstyrelsen og Skovhavens Venner i samarbejde med
Familiedyrlægerne i Svenstrup
Hundedagene ender og Skovhaven står i flor. Tag med på en gåtur
gennem hundeskoven – Den Jyske Skovhaven. Se og hør om nogle
af de mange spændende træer og buske der findes her. Sammen med
Skovhavens Venner og veterinærsygeplejersker fra Familiedyrlægerne
i Svenstrup fortælles om hundevelfærd og hundeadfærd. Skovhavens
Venner vil på turen fortælle, hvad de gør for at aktivere hundene på
turene rundt i hundeskoven.

Svampetur i Rold Skov
Dato:
Lørdag 25. august kl. 10-13
Mødested: P-arealet ved Stabelpladsen for enden af Skovvej, 9510
Arden
Mødested: Annette L. Hansen og Martin Hostrup, Mariagerfjord
Kommune og Thorkild Lund, DOF Nordjylland
OBS:
Praktisk tøj og fodtøj, krus, teske og kurv.
Kom med på svampetur i den sydlige del af Rold Skov og hør mere
om de svampe, der vokser i området, herunder hvilke svampe, der er
spiselige. Vi afslutter turen med at lave en svamperet over bål og få
en smagsprøve.
Sundhedsspor og fitness i Rold Skov
Dato:
Søndag 26. august kl. 10-12
Mødested: Skørpinghallens parkeringsplads, Himmerlandsvej 59,
9520 Skørping
Turleder: Skov- og naturtekniker Kim Øbro
OBS:
Husk drikkedunk med vand og praktisk tøj og sko.
Samme arrangement som 15. april og 3. juni.
På cykel til fortiden
Dato:
Søndag 26. august kl. 13-16
Mødested: P-pladsen ved søen på Rebild Kirkevej
Turledere: Naturgeograf Peter A. Larsen, Naturstyrelsen og arkæolog Lone Andersen, Nordjyllands Historiske Museum
OBS:
Husk kaffe.
Tag med naturgeografen og arkæologen på cykeltur til fortiden i Rold
Skov. På fantasiens vinger og med pedalkraft går vi på opdagelse i
7000 års historie. Vi besøger dysser, langhøje, rundhøje, stencirkler,
stenrækker og stenkister i adstadigt tempo – og undervejs snakker vi
skov før og nu og kigger på fortidens vejnet.
Den Gode historie - Krybskytteaften
Dato:
Mandag 27. august kl. 19
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Pris:
25 kr.
Vi mødes på museet og hører historien og ser udstillingen. Derefter
vandretur til Lars Kjærs hus, der er åbent. Her fortælles der bl.a. om
hvordan man levede og overlevede i Rebild Bakker for 100 år siden.
Gravlevs klare kilder, og Lindenborg Å
Dato:
Onsdag 29. august kl. 18.30-20.30
Mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro ad vejen mod
Rebild
Turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen og Biolog Hans
Heidemann Lassen, Naturstyrelsen
OBS:
Gummistøvler eller kraftige Vandrestøvler anbefales da
vi skal helt ned til åen og kilderne.
I Gravlevdalen har Skov og Naturstyrelsen Himmerland i 2009 afsluttet
et stort naturprojekt, som har øget naturværdierne og ikke mindst
oplevelsesværdierne i området markant. På turen vil vi se ådalen fra
den nye sti over Lindenborg å´s nye løb til kilderne og kildebækkene
i dalsiderne. Vi vil på turen vise frem og fortælle om området og
projektets betydning for natur- og miljøforhold og vi vil se på hvordan
naturen udvikler sig efter projektets afslutning

Aftenvandring i Frugthaven
Dato:
Torsdag 30. august kl. 19-21
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
Hvordan dyrkes frugt. Hvilke æblesorter dyrkes- og hvordan plantes
og beskæres for at få den flotteste frugt? Hvorfor kommer der orm i
æbler og hvordan undgås det uden brug af sprøjtemidler. Vi ser om
der er skade og nyttedyr i træerne og belyser økologisk, integreret og
traditionel produktion. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål
om konkrete problemer fra villahaven.
Æblets Dag
Dato:
Lørdag 8. og søndag 9. september kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS:
Der er borde og bænke, hvor medbragt mad og drikke
kan nydes. En aktivitet for hele familien
Rundvisning lørdag kl 11 og kl 14 og søndag kl 13. Varighed ca. 2 timer.
Under rundvisning vil der blive fortalt om frugttræerne, frugten på
træerne, skade- og nyttedyr, plukketidspunkt, grundstammer, beskæringsprincipper, gødningsstrategi. Få svar spørgsmål om frugtdyrkning
også i den private have. I dagens løb er der smagsprøver og mulighed
for tur med traktorplukketog. Selvpluk starter denne weekend.
FILM I SKOVEN
Dato:
Lørdag 8. september kl. 20.30-24
Mødested: Badepladsen ved St. Økssø i Rold Skov
OBS:
Program kan ses på www.roldskov.info
Bedsteforældretur – efterår
Dato:
Lørdag 15. september
Mødested: Oplyses ved tilmeldingen
Turleder: Annette Søegaard, Pædagogisk konsulent i Rebild
Kommune og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild
Naturskoler
Tilmelding: Senest 12. september til isrne@rebild.dk
Pris:
100 kr.
Den tredje af fire årstidsture for bedsteforældre, der gerne vil tage
børnebørnene med på skovtur – men, hvad skal I lave af efterårsaktiviteter, hvordan gør man og hvor kan I gøre det? Turen er et lille
minikursus (uden børnebørn) i, at lave en tur i det fri og efterårsturen
indeholder aktiviteter med: Børn i naturen, dyrene om efteråret,
svampe, bål og bålmad, blade, lege, drager.
EN MIDDELALDERBRØND OG SKOVLØBERHUSE
Dato:
Søndag 16. september kl. 9.30-12
Mødested: Den store P-plads på Himmerlandsvej i Rebild
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr.
Forbi Rebild Hedehus – et af Statsskovens mange skovløberhuse – går vi
sydpå ned i Brændeskoven, hvor vi passerer Kobberkrog, Bjergmosehus
og Overklit, der også er bygget som skovløberboliger. Vi kommer nu
til middelalderbrønden ”Den narre Kjål”, inden vi drejer nordpå forbi
Bregnesøen. Snart kommer vi ind i Vedsted Skov, hvor Rold Skovs
Venner vil fejre foreningens 25-års jubilæum. Det vil foregå ved en
reception i Vedsted Skovhus fra klokken 12.

Tour de Hesselholt
Dato:
Onsdag 19. september kl. 19.30-22.30
Mødested: P-pladsen ved Mørkehus på rute 180 i Rold Skov
(overfor Hobrovej 234)
Turledere: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen og
Søren Risborg, Rebild Naturskoler
OBS:
Husk vandflaske og cykellygter. Tynde dæk er ikke
velegnede.
Den tredie af fire årstids-cykelture i Rold Skov. Temaet er efterår,
og touren går til Hesselholt og mørkeskoven, hvor vi stiller cyklerne
forskellige steder, og går en tur rundt, for at se efter grævlinger og
lytte efter kronvildtet, der netop nu er i brunst. Mens vi lytter efter
kronvildtet byder vi på en kop kaffe eller te. Vi cykler i et jævnt terræn
med en hastighed, så alle kan følge med.
Svampetur i Rold Skov
Dato:
Lørdag 22. september kl. 10-14
Mødested: P-pladsen ved spejderhytten på Stendalsvej 9520
Skørping. Indkørsel fra Rebild
Turledere: Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen og Henning
Christensen, Foreningen til Svampekundskabens Fremme
OBS:
Turen er børnevenlig, medbring kurv og kniv.
Sammen med Foreningen til Svampekundskabens Fremme tager vi på
tur i Rold Skov, og leder efter årstidens svampe. Vi ser og hører om de
kendetegn og grundregler der gør det muligt at skelne mellem spiselige
svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med en gennemgang
af de indsamlede svampe.
Store Mostdag
Dato:
Lørdag 22. og søndag 23. september kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS:
Der er borde og bænke, hvor medbragt mad og drikke
kan nydes. En aktivitet for hele familien.
Denne dag kan du og din familie presse æblemost på den gamle
presse. Aktiviteten består i opsamling i plantagen, vask og presning
af æblerne. Den pressede most tappes på dunke, som kan tåle frysning.
Afregningspris 12 kr/liter. Emballage kan købes eller medbringes.
Mulighed for selvpluk. Fri bar i æblemost. Traktor-plukketoget køre og
der bliver fortalt om træer og æblesorterne vi kommer forbi.
Inspirationsdag med Rebild Uldlaug
Dato:
Lørdag 22. september kl. 10-17
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrusgmuseet i Rebild
Arr:
Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet og Rebild
Uldlaug
Pris:
Voksne 25 kr. Børn gratis.
Arbejdende værksteder, udstillinger og prøv selv. Der arbejdes med
ulden – lige fra den første bearbejdning – spindning – til det flotteste
garn, og de mange spændende og kreative produkter det fører til. Der
vil være et gennemgående tema for dagen, men ellers meget varierede
stande og tilbud. Lauget håber at mange kan blive inspireret til at gå
i gang med at arbejde med uld og garn.

Fyraftensløb i skoven
Dato:
Torsdag 27. september kl. 16
Mødested: P-pladsen ved Skørping skole,
Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping
Turleder: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro
OBS:
Husk drikkedunk med vand og praktisk tøj og sko.
Samme arrangement som 10. maj og 28. juni.
EN SKOVTUR BLANDT KÆMPEHØJE OG STENDYSSER
Dato:
Søndag 14. oktober kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Grøndalen for enden af Rebild Skovhusevej
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr.
Gennem Sønderskoven er gravhøjene små, men så snart vi kommer
længere syd på i Statsskoven møder vi de store bronzealderhøje. Vi skal
se en kæmpehøj, der fortæller meget om Rold Skovs historie, og vi skal
både se hellekister og stendysser. Det er noget, som formanden sikkert
vil fortælle om. På vej tilbage til bilerne kommer vi forbi Røverstuen,
inden vi går ad den kønne vej på vestsiden af Store Økssø.
Efterår på Stabelpladsen i Rold Skov
Dato:
Søndag 14. oktober kl. 10-14
Mødested: Stabelpladsen for enden af Skovvej i Arden
Arr:
Fællesrådet i Arden, Naturstyrelsen, Aalborg, Rold Skov
Natur- og Kulturcenter m.fl.
OBS:
Der kan lånes GPS’er på pladsen
Stabelpladsen er den sydlige indgang til Rold Skov. Oplev efterårsskoven
og prøv mange spændende aktiviteter for hele familien.
Kl. 10-14: Rollespillet År 1200 i Rold Skov tager dig med til Middelalderen. Du kan være med til at bekæmpe trolde, uhyrer og andre
onde kræfter, eller du kan bare se og nyde fantastiske kostumer og
oplevelser fra Middelalderen.
Kl. 10-14: Sjov motion i skoven for hele familien. Få ideer til lege med
enkle rekvisitter, man kan finde i skoven, der styrker koncentration,
kondition og samarbejde. Prøv også skattejagt med GPS.
Desuden bl.a. kørsel med hestevogne, opvisning med sav og økse,
guidet tur ved Hvass Sø. Hele dagen kan du hygge dig ved bålet, drikke
kaffe og kakao og bage pandekager.
Hestens dag i Rold Skov
Dato:
Søndag 14. oktober kl. 11-15
Mødested: Rebild på græsmarken bag P-pladsen ved Spillemands-,
Jagt- og Skovbrugsmuseet
Arr:
Himmerlands Køre- og Rideforening, Arden Sports
Rideklub, Isafolds Naturudvalg, gruppen Ridesporhimmerland.dk og Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Tilmelding: For ryttere og vogne: 1 uge før på tlf. 41 10 88 12
Pris:
20 kr./deltager, som bruges til hestefaciliteter i skoven.
Kl. 11-13: Hestevognstur rundt i skoven.
kl. 11-13: Ridetur på egen hest. Grupper efter kondition. Lær skoven
og god rideskik at kende.
Kl. 14-15: Prøv keglekørsel med hestevogn.

Flagermus i Thingbæk Kalkminer
Dato:
Onsdag 17. oktober kl. 14-16
Mødested: Thingbæk Kalkminer
Arr:
Rebildcentret
Pris:
Voksne 50 kr. Børn gratis mellem kl. 14 og 16.
Tag med guiden rundt i minegangene, hvor hundreder af flagermus
overvintrer. De fleste sover, men vi ser nok nogle flyve. Nogle sidder
helt nede i børnehøjde. Vi skal undervejs høre hyggelige og uhyggelige
historier om disse vingede pattedyr.
Efterårets Mostdag
Dato:
Lørdag 20. oktober kl. 10-16
Mødested: Frugthaven Ejstrupvej 23, St. Brøndum, 9520 Skørping
Turleder: Frugtavler Jens Corneliussen
OBS:
Der er borde og bænke, hvor medbragt mad og drikke
kan nydes. En aktivitet for hele familien.
Denne dag kan du og din familie presse æblemost på den gamle
presse. Aktiviteten består i opsamling i plantagen, vask og presning
af æblerne. Den pressede most tappes på dunke, som kan tåle frysning.
Afregningspris 12 kr./liter. Emballage kan købes eller medbringes.
Mulighed for selvpluk. Fri bar i æblemost. Traktorplukketoget kører og
der bliver fortalt om træer og æblesorterne vi kommer forbi.
Åbent hus på Vedsted Skovhus og Rørbæk Savværk
Dato:
Lørdag 20. oktober kl. 12-16
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej lige øst for Rebild
Turleder: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Rebild
Savværkslaug og Naturstyrelsen, Aalborg
Savværkslauget levendegør Rørbæk Savværk, starter saven og fremstiller brædder. Der fortælles om savværket og projektet på Vedsted
Skovhus. Aktiviteter for børn og voksne – børnene kan få lov at fælde
et træ. Tag madkurven med, der er åben i madpakkehuset. Et tilbud
til hele familien.
HEKSE, TROLDE, VARULVE OG TROLDESKOV
Dato:
Søndag 11. november kl. 9.30-13.30
Mødested: P-pladsen ved Mørkehus på landevej 180 – 4,7 km nord
for krydset i Rold.
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
25 kr.
Fra Mørkehus-parkeringsladsen går vi til Troldefaldet, og derfra gennemden del af Statsskoven, der hedder Fællesskov til Troldeskoven, hvor
Qvistorff sikkert vil fortælle om Prinsessetræet og de tre prinsesser.
Fra Troldeskoven går vi til Urskoven og videre tilbage til bilerne.
SKIRUTEN I ROLD SKOV GØRES KLAR
Dato:
Søndag 11. november kl. 10-14
Mødested: P-pladsen på Himmerlandsvej mellem Rebild og
Skørping lige øst for Rebild
Arr:
Naturstyrelsen Aalborg, Rold Skov Skilaug, Rold Skov
Natur- og Kulturcenter
Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede til en præsentation af
skiruten. Vi gennemgår ruten og gør den klar til snesæsonen med
let oprydning, opsætning af skilte og markeringspinde. Efter et par
timer samles vi på Røverknolden (skovlegeplads og bålplads) for at
spise vores medbragte madpakker. Her vil skilauget være vært ved
bålpandekager og lidt varmt at drikke.
Se skiruten på www.roldskovskilaug.dk

Bedsteforældretur – 4
Dato:
Lørdag 24. november kl. 13-16
Mødested: Oplyses ved tilmeldingen
Turleder: Annette Søegaard, Pædagogisk konsulent i Rebild Kommune
og Naturvejleder Søren Risborg, Rebild Naturskoler
Tilmelding: Senest 20. november til isrni@rebild.dk
Pris:
100 kr.
Den sidste af fire årstidsture for bedsteforældre, der gerne vil tage børnebørnene med på skovtur – men, hvad skal I lave af vinteraktiviteter,
hvordan gør man og hvor kan I gøre det? Turen er et lille minikursus (uden
børnebørn) i, at lave en vintertur i det fri og turen indeholder aktiviteter
som: Børn i naturen, bål og bålmad, dyrene om vinteren, skovlege, samle
ind til jul.
Julestue i Rebild
Dato:
Lørdag 1. december kl. 10-17
Mødested: Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Pris:
Voksne 20 kr. Børn gratis.
Levendegørelse af husflid og håndværk. En festlig og hyggelig optakt til
julemånenden – Find museumsnissen ”Gode Nis” – og deltag i en spændende
konkurrence for børn og voksne. Julemusik og Tombola.
Cefeen sælger gløg,æbleskiver vafler m.v.
KILDER OG HAVØRREDER
Dato:
Lørdag 1. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer,
Røde Møllevej, 9520 Skørping
Turledere: Biolog Hans Heidemann Lassen, Naturstyrelsen Aalborg og
journalist Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
OBS:
Turen foregår i ujævnt og fugtigt terræn. Husk solidt og
vandtæt fodtøj.
Vi traver os til varmen langs Lindenborg Å og Gravlevdalens kilder og ser
undervejs, om havørrederne er i gang med deres gydning. Vandstær og
andre vinterfugle holder os med selskab. Turen slutter med æbleskiver og
noget varmt at drikke på Skillingbro Naturskole.
Adventsdag – en juleskov tur for hele familien
Dato:
Søndag 2. december kl. 10-12
Mødested: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skov- og Naturtekniker Kim Øbro, og Skovløber Claus
Guldbæk, Naturstyrelsen, i samarbejde med blomsterdekoratør Pia Rasmussen
OBS:
Medbring håndsakse og poser. Børnevenligt.
Julen nærmer sig – det er 1. søndag i advent. Der skal gøres klar med
adventskrans, juledekorationer og meget andet. Samlet går vi en tur i
skoven og samler kogler, mos, gran og andet som skoven gemmer på til
juledekorationen. Efter turen serverer vi en kop varm kaffe, kakao eller
gløgg, medens vi får gode råd og tips af blomsterbinder Pia Rasmussen, til
hvordan man kan lave en anderledes og spændende juledekoration.
Julemarked i Rebild
Dato:
Søndag 2. december kl. 10-16
Mødested: P-pladsen ved Nationalparken Rebild Bakker

JULETUR I DEN JYSKE SKOVHAVE
Dato:
Søndag 9. december kl. 9.30-ca. 15
Mødested: P-pladsen ved Den jyske Skovhave på Møldrupvejen ca. 2 km
syd for krydset i Skørping
Turleder: Rold Skovs Venner, Helge V. Qvistorff
Pris:
Julefrokosten med tilbehør er for egen regning, men selve
turen er gratis.
I Den jyske Skovhave skal vi se på spændende træer og høre om deres
historie. Vi skal også høre, hvorfor netop dette sted blev valgt som et
skovens museum. Det er også landets første hundeskov. Men det er en kort
tur, for vi skal have vor traditionsrige julefrokost.
Luciaoptog i Thingbæk Kalkminer
Dato:
Søndag 9. december fra kl. 11
Mødested: Thingbæk Kalkminer
Arr:
Rebildcentret
Pris:
Voksne 60 kr. Børn (6-12 år) 30 kr.
Oplev den smukke stemning når Lucia sangen lyder fra de klare pigestemmer, og 3000 levende lys danner en unik baggrund for den musikalske
underholdning. En hyggelig start på julen for både store og små. Se program
på www.rebildcentret.dk / Facebook: Thingbæk Kalkminer
SOLHVERVSTUR I SKUMRINGSSKOVEN
Dato:
Lørdag 15. december kl. 13.30-16
Mødested: P-pladsen på Rebild Kirkevej ml. Rebild og Buderupholmvejen
Turledere: Heks Dannie Druehyld, fotograf Kjeld Thomsen og journalist
Uffe Westerberg
Vi nærmer os årets korteste dag. Stå af juleræset og følg med på Rold Skov
Natur- og Kulturcenters traditionelle solhvervstur med magiske fortællinger,
spændende anekdoter om skoven i gamle dage og masser af stemning i
vinter-tusmørket. Vi afslutter turen med bål og noget varmt at drikke.
Julestemning i Thingbæk Kalkminer
Dato:
Onsdag 26. december (2. juledag) fra kl. 11
Arr:
Rebildcentret
Pris:
Voksne 60 kr. Børn (6-12 år) 30 kr.
3000 levende lys og smuk musik forenes 2. juledag i minegangene. De
mange lys skaber en særlig hulesteming, og skulpturerne bliver livagtige
i skæret fra de blafrende lys. Når dette så krydres med dejlig musik, er
rammerne på plads til en hyggelig familietur til Thingbæk. Se program på
www.rebildcentret.dk / Facebook: Thingbæk Kalkminer
Tour de vinterskov
Dato:
Søndag 6. januar 2013 kl. 10-12
Mødested: P-pladsen ved Mørkehus på rute 180 i Rold Skov (overfor
Hobrovej 234)
Turleder: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen og Søren
Risborg, Rebild Naturskoler
OBS:
Husk vandflaske. Tynde dæk er ikke velegnede.
Den fjerde af fire årstids-cykelture i Rold Skov. Temaet er vinter og touren
går til Hesselholt og mørkeskoven, hvor vi stiller cyklerne forskellige
steder, og går en tur rundt, for at se efter dyrespor i vinterskoven. Vi vil
fortælle om hvilke strategier dyrene benytter for at kunne klare en vinter
ude i det fri. Vi slutter turen af med noget varm at drikke, inden vi kører
hjem.Vi cykler i et jævnt terræn med en hastighed, så alle kan følge med.
Er der sne eller is i skoven, tager vi turen til fods.

Skovhuggertips til din motorsav – 1
Dato:
Mandag 14. januar 2013 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard, Naturstyrelsen
OBS:
Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Maks. deltagerantal: 12.
Tilmelding: Senest onsdag 9. januar på mail: cjgul.nst@gmail.com eller
tlf. 20 66 82 23, hverdage mellem kl. 8-15.
Skovløberne tager dig og din motorsav med ind på værkstedet til en
instruktion i sikkerhed, filning og vedligeholdelse af din egen motorsav.
En professionel instruktion i hvordan du bedst forbereder dig og din
motorsav til årets høst af brænde til ovnen. Medbring egen motorsav med
tilhørende værktøj.
Skovhuggertips til din motorsav – 2
Dato:
Mandag 21. januar 2013 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping.
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard, Naturstyrelsen
OBS:
Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Maks. deltagerantal: 12.
Tilmelding: Senest onsdag 16. januar på mail: cjgul.nst@gmail.com eller
tlf. 20 66 82 23, hverdage mellem kl. 8-15.
Samme arrangement som 14. januar.
Skovhuggertips til din motorsav – 3
Dato:
Mandag 28. januar 2013 kl. 19-22
Mødested: Klænghuset ved Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping.
Turledere: Skovløberne Claus Guldbæk og Preben Palsgaard, Naturstyrelsen
OBS:
Medbring egen motorsav med tilhørende værktøj.
Maks. deltagerantal: 12.
Tilmelding: Senest onsdag 23. januar på mail: cjgul.nst@gmail.com eller
tlf. 20 66 82 23, hverdage mellem kl. 8-15.
Samme arrangement som 14. januar og 21. januar.

Faste arrangementer
ROLD STORKRO
Hver søndag året rundt kl. 10.30-12.30
(undtagen fra midt i juni til midt i august)
Travetur med hoteldirektør Jørgen Pedersen til Troldeskoven, krybskyttens
hus, skovens kilder eller Rebild Bakker.
Se mere på www.rold.dk
SPILLEMANDS-, JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEET
• Søndagsdans hver søndag kl. 14-17
• Familiedans den første søndag i hver måned kl. 13-14
(undtagen juli og august)

Få mere at vide
Find alle ture om natur og kulturhistorie i folderen ”Naturguiden 2012”
www.naturguidenhimmerland.dk
www.roldskov.info
www.visitrebild.dk

SPILLEMANDS-, JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEET (1)
BLOKHUSMUSEET/LINCOLN LOG CABIN (2)
REBILDCENTRET/THINGBÆK KALKMINER (3)
BUDERUP ØDEKIRKE (5)
BÆLUM MØLLE (6)
LARS KJÆRS HUS (7)
MUSEUMSKÆLDEREN i Støvring (8)
CIRKUSMUSEET I ROLD (9)
www.roldskovmuseerne.dk
www.nordmus.dk
www.rebildcentret.dk
Visit Rebild (4)
Tlf. 99 88 90 00 · info@visitrebild.dk · www.visitrebild.dk

Tlf. 23 33 50 88 · projektleder@roldskov.info · www.roldskov.info

