BUSTUR TIL TYSTRUP-BAVELSE OG ÅMOSEN
Lørdag den 26. - søndag den 27. april
Vi mødes på parkeringspladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station med busafgang lørdag kl.
9.00 præcis.
I denne weekend vil foreningen præsentere 2 af Vestsjællands største natur- og kulturperler,
nemlig Tystrup-Bavelse-området og Åmosen.
Om lørdagen bliver vi guidet rundt af biolog Henrik Wejdling og om søndagen af biolog Claus
Helweg Ovesen, begge har tidligere gæstet foreningen.
Overnatningen foregår på den kendte, gamle Bromølle Kro (Anno 1198).
Vi kører direkte til Kongskilde Friluftsgård, hvor vi møder Henrik Wejdling, som vil vise os
området omkring Tystrup Sø og Bavelse Sø syd for Sorø.
Søerne er langsøer, der ligger i en tunneldal udformet af den sidste istid. Vi besøger Tamosen,
der ligger ved nordøstenden af søen, vor Susåen møder Tystrup Sø. Her ligger også Suserup
Skov, en lille skov ejet af Sorø Akademi, som allerede fra 1800-årene er blevet drevet meget
nænsomt og siden 1961 har fået lov til helt at passe sig selv. Det kræver tilladelse at besøge
skoven, og får vi ikke den, ser vi blot på skovbrynet fra Tamosen.
Ved Hørhaven, et stort statsejet område på vestsiden af skoven, er der et græsningsområde
med flot udsigt over Tystrup Sø. Både her og ved Bavelse Gods (hvor det også kræver
tilladelse at færdes i gruppe) er
der gode muligheder for en
travetur - hvor det bliver, afgør vi
undervejs.
Ved Bavelse Gods ved nordsiden
af Bavelse Sø yngler der normalt
havørn, og vi prøver at få den at
se.
Hen ad aften ankommer vi til
Bromølle Kro, hvor vi spiser og
overnatter.
Søndag tager Claus Helweg Ovesen over og viser os Åmosen og området omkring Tissø. Der er
bl.a. planlagt en mindre vandretur i Åmosen.
Mosen er delt i Store Åmose og Lille Åmose, og det er Sjællands største mose. Det meste er nu
opdyrket, men et stort område er fredet, og der er kræfter i gang for at genskabe en mere
mangfoldig natur. Området har været på tale som kommende naturpark.
Store og Lille Åmose er internationalt kendte for fund af levn fra Stenalderen.
De bevarede mosepartier i Stor Åmose indeholder nogle af de bedste redskabsfund fra især
jægerstenalderen og bevarede rester af anskudte dyr, som har søgt skjul i mosen.
Turen går videre til Ørnebjerg, hvorfra der er en flot udsigt over Åmosen og Tissø, og vi finder
et passende sted at spise vores frokost. Derefter ser vi på fugle ved sydenden af Tissø og
besøger Sæby Kirke - formentlig opført af Hvideslægten/Esbern Snare i 1100-tallet - med de
berømte kalkmalerier.
Vi fortsætter til besøgscenter Fugledegård efter at have passeret Bøstrup Åmose og Nedre
Halleby Å. Staten ejer området omkring Fugledegård, som blev købt for at sikre offentligt
ejerskab af levn fra et af Sjællands vigtigste magtcentre i vikingetiden.

Vi forventer ankomst til Hillerød kl. ca. 17 og håber at have haft en god tur.
Prisen for denne oplevelsesrige weekend bliver kr. 1.600 pro persona, som inkluderer bustur,
aftensmad med en øl eller sodavand, overnatning i delt dobbeltværelse med bad og toilet,
morgenmad og mulighed for at smøre en frokostpakke.
Kroen har nogle få værelser i et anneks med bad og toilet på gangen, hvor prisen bliver kr.
1.400.
Værelser tildeles i den rækkefølge, depositum kr. 400 indgår (brug vedlagte girokort og husk
at anføre navn og adresse). Betalingsfrist torsdag den 21. februar.
Restbeløbet vil blive opkrævet medio marts.
Tilmelding er bindende og ved eventuelt senere afbud tilbagebetales kun turprisen depositum.
Med venlig hilsen
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Tlf. 48278219
Ret til ændringer forbeholdes.

og

Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 48251159

