Mols
Kristi Himmelfartsdagene 25. – 28. maj 2017

Årets tur i Naturhistorisk Forening for Nordsjælland i Kristi Himmelfartsdagene går til Mols
og Helgenæs.
Torsdag
Den 25. maj kl. 8.30 går turen med bus fra P-pladsen på
Carlsbergvej bag Hillerød Station med korte ophold direkte til Kalø
Besøgscenter og Hestehave Skov. Seniorforsker Rasmus Ejrnæs
fra Institut for Bioscience vil vise vej gennem skoven med bl.a.
store, gamle urørte kystskrænter med troldekrogede bøgetræer,
der falder ned mod Kalø Vig.
Vi går herfra videre til Kalø Slotsruin.
Om aftenen har vi forhåbentlig energi nok til en gåtur til stranden.
Fredag
Om formiddagen tager vi en tur rundt til de forskellige seværdigheder i Nationalpark Mols Bjerge.
Eftermiddagen tilbringer vi dels i området ved Molslaboratoriet
og dels ved Jernhatten - et fredet bakkeområde og udsigtspunkt
på Djurslands østkyst ud mod Kattegat.
Efter aftensmaden har vi inviteret seniorforsker Hans Joachim Offenberg til at fortælle om forskningen i at bruge myrer i økologisk
bekæmpelse af skadedyr - som optakt til vores besøg i æbleplantagen Æbletoften om lørdagen.
Hans Joachim Offenberg har tidligere holdt foredrag i vores forening om ”Insekter på menuen”.
Lørdag
Dagen starter som nævnt med et besøg hos fotograf, mykolog og økologisk æbleavler Jens H.
Petersen i Æbletoften. Jens H. Petersen har ligeledes tidligere gæstet foreningen med: ”I svampenes rige. Svampeforførelse på højeste plan” i 2014.
Derefter kører vi til Ørnbjerg Mølle og Stubbe Sø, inden turen
går til Ebeltoft By, hvor vi tilbringer et par timer.
Efter eget valg byder Ebeltoft f.eks. på Glasmuseum, Fregatten Jylland, Det Gamle Rådhus, Siamesisk Samling eller Farvergården, der
ligger tæt ved hinanden i den gamle bydel.
Søndag
På turens sidste dag aflægger vi besøg på halvøen Helgenæs, hvor
naturformidler Mette Foged fra det nærliggende Naturcenter Karpenhøj guider os gennem stedets kulturhistorie, landskabet og naturen. Vi når forhåbentlig at opleve både Dragsmur, Vænge Sø,
Slettehage, Lushage og Ellemandsbjerget.
Derefter går turen hjemad.
Vi stiler efter at være ved Hillerød Station senest kl. 18.
Dette er i store træk den foreløbige plan. Dog tager vi forbehold for ændringer undervejs.

Vi opfordrer som tidligere år alle deltagere til at
tage deres naturhåndbøger med.
Vi har derved mulighed for om aftenen at samles
og se på dagens fund, bestemme planter og i det
hele taget inspirere hinanden.
Logi:
Vi bor på Fuglsøcentret. Stedet ligger få hundrede meter fra kysten på vestsiden af Ebeltoft Vig
i den sydlige ende af Nationalpark Mols Bjerge.
Pris:
Turen er foreløbig beregnet til at koste
kr. 2.850,- pr. person, hvis man bor i dobbeltværelse.
Prisen indbefatter: Transport med bus, entreer,
ophold samt morgenmad, madpakker (torsdag
undtaget) og 2- retters menu.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet.
Når alle tilmeldinger er indkommet, beregnes den endelige pris,
som bl.a. afhænger af deltagerantallet.
Hvis man ønsker enkeltværelse, kan det fås mod en merpris på
kr. 500,Depositum:
kr. 500,- pr. person, hvis man vil bo i dobbeltværelse
kr. 501,- hvis man ønsker enkeltværelse
Restbeløbet indbetales senest 10. april.
Tilmelding:
Man tilmelder sig ved at indbetale depositum til kasserer Leif
Møller-Hansen, konto Danske Bank 1551 1159003 – helst inden
1. marts. Husk at oplyse navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Hvis der er overtegnet, får du besked om, at du er på venteliste.
Tilmelding er bindende og såvel depositum som restbeløb kan kun refunderes i tilfælde af afbud,
hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet eller foreningen.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at turen er for foreningens medlemmer. Vi er ikke medlem af
rejsegarantifonden, men blot nogle glade amatører, som forsøger at lave en god tur.
Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!
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