MØN
Kristi Himmelfarts-dagene, 9. – 11. maj 2013
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland inviterer i Kr. Himmelfartsferien medlemmerne på en spændende og interessant flerdages tur til
Møn.
Guide på turen bliver Leif Schack-Nielsen, biolog og forfatter til mange
bøger indenfor sit fagområde. Vi kommer også til at møde Niels Peter
Andreasen, aktuel med den anmelderroste bog om vandrefalkene på
Møns Klint. Niels Peter har lovet at holde et aftenforedrag om falkene.
Niels Erik Rasmussen leder turen.
Torsdag besøger vi Nyord, øen med de store engområder, et af Østdanmarks fineste fugleområder. En stor del af engene ejes i dag af Fugleværnsfonden. Vi giver os god tid til at opleve
forårets fuglemylder. På turen gennem den hyggelige Nyord By får vi fortalt om landsbyens
interessante kultur.
Turen går derefter til Ulvshale Skov, som drives som naturskov, lavtliggende, omgivet af strandenge og også med ferske enge. Det er en lille
perle af en skov, hvor man virkelig kan se resultaterne af, at man i skovdriften har tilgodeset plante- og dyrelivet. Ulfshaleområdet indeholder også noget så sjældent i Østdanmark som et hedeområde, så vi på et meget
lille område kan opleve, hvor varieret naturen er.
Dagen slutter med et besøg ved Stege Jordbassiner, som i sin tid blev
anlagt i forbindelse med sukkerfabrikken. Nu er fabrikken lukket og fuglene og planterne har overtaget anlægget med dets bassiner og dæmninger.
Der bliver mulighed for at se rastende ande- og vadefugle. Stedet er også kendt for sin store
botaniske mangfoldighed. Ikke mindre end 249 plantearter har man talt her.
Fredagen er helt helliget Klinten med al dens mangfoldige geologi, botanik og dyreliv.
Vi kommer naturligvis i Jydelejet, et af Danmarks smukkeste overdrev. Jordbunden er netop
her meget varieret, skrivekridt, moræneler, smeltevandssand mm. Området har aldrig været
gødet og netop derfor er plantelivet så varieret og unikt. Knoldranunkel og hulkravet kodriver
lyser op i det grønne græstæppe. Vi håber, at de første orkideer vil være fremme, tyndakset
gøgeurt, stor gøgeurt og majgøgeurt.
På det nye Geocenter Møns Klint får vi en spændende og pædagogisk
indføring i klintens tilblivelse og beskrivelse af det plante- og dyreliv, der
udspilledes for længe siden. Vi tager os god tid til at opleve hvordan man
ved hjælp af moderne museumsteknik kan formidle historien om klintens
tilblivelse på en let forståelig måde.
Derefter går vi ned på stranden under klinten og ser mere på geologi og
fossiler. Vi prøver at nå at opleve mest muligt af klinten. Blandt andet skal
vi prøve at se, hvor vandrefalkene har deres rede og følge det liv, der udspilles omkring den.

Dagen slutter med et besøg i Busene Have, som er et gammelt løvskoveområde, der afsluttes
mod kysten af et tæt strandkrat. Her kan vi være heldige at se/høre karmindompappen og
pirolen. Området rummer mange oldtidsminder og også en skanse fra Englandskrigene.
Lørdag begynder vi med at besøge Høblege, et dejligt sted, hvis man holder
af planter. Derudover er der en meget smuk udsigt fra den 120 m høje bakke.
Derefter gør vi et kort stop i Klintholm Havn og vender så næsen mod Vestmøn, som naturlig nok er mindre kendt end Østmøn.
Vi kan ikke sige at have besøgt Møn uden at have besøgt
mindst en af kirkerne med de fantastiske kalkmalerier. Vi har
valgt at besøge den smukt beliggende Fanefjord Kirke.
Tæt ved Fanefjord Kirke ligger Grønsalen, en langdysse, der
virkelig lever op til sit navn, 100 m lang, med 3 dyssekamre. Den skal vi se.
Hvis tiden tillader det har vi endnu et par lokaliteter vi gerne vil vise frem,
inden vi sætter kursen mod Hillerød, hvor vi regner med at være ca. kl. 18.
Ophold: Vi skal bo på Hotel Præstekilde, som er et dejligt 4-stjernet hotel,
beliggende ved Stege Nord og golfbanen.
Pris: Turen er foreløbigt beregnet til at koste kr. 2.300 pr. person. Når alle tilmeldinger er
kommet, beregnes den endelige pris, som bl.a. afhænger af deltagerantallet.
Hvis man ønsker eneværelse, kan det fås mod en merpris på kr. 500,00.
Tilmelding/Depositum: Man kan kun tilmelde sig ved at indbetale et depositum på:
500 kr. som standard, eller
501 kr. hvis man ønsker enkeltværelse
Beløbet bedes indbetalt til kasserer Leif Møller-Hansen konto i Danske Bank 1551 1159003
inden 25. januar.
Restbeløbet indbetales senest 2. april.
Vi forventer som nævnt en samlet pris på ca. kr. 2.300 for turen pr. person. Denne pris dækker transport, overnatning i dobbeltværelse m. bad og toilet, fuld forplejning, guidning og entreer.
Vi skal gøre opmærksom på, at tilmelding er bindende og at såvel depositum som restbeløb
kun kan refunderes i tilfælde af afbud, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet.
Endelig gør vi opmærksom på, at turen udelukkende er for foreningens medlemmer, at vi ikke
er medlemmer af rejsegarantifonden, men blot er nogle glade amatører, som forsøger at lave
en god tur. Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!

Med venlig hilsen
Niels Erik Rasmussen
Telefon 48 27 82 19
nerasmussen@gmali.com

