På tur med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland
Mandag 25. – torsdag 28. maj 2020

MELLEM HAV OG HEDE

Årets tur i foreningen adskiller sig på flere måder fra de tidligere år.
I det nordvestlige Jylland råder Folkeuniversitet over et videns- og udviklingscenter
Skærum Mølle. Dette historiske sted ”midt i den storslåede, vestjyske natur, netop
dér, hvor Lilleå møder Storå”, som beskrevet på deres hjemmeside, er målet for årets
tur.
Vi befinder os midt i ”Ulveland” – 4 km fra Ulfborg, som sidste år fik malet skræmmende
advarsler på kirke og byskilte til skræk og advarsel for dem, der bare kunne drømme
om at skyde flere ulve i området.
Deltagerantallet er i år begrænset til max 38 personer ved fuld belægning. Centret Skærum Mølle fungerer som på højskoler. Det er altså ikke et hotel, vi bor på.
Vi skal fordele os på stedets forskellige værelser (se nedenfor) og helst få det til at gå
op med ønskerne.
Vi overlader planlægningen af dagene til Skærum Mølle og deres erfarne lokalfolk bortset fra, hvad vi kan nå på ud- og hjemturen.
Endnu et nyt tiltag: Vores bustur med VIP-bus går via Odden – Århus med Molslinjen.
Dvs. vi får mindre køretid i bussen og et behageligt afbrud på en god times færgetur
hver vej.
Lidt om indholdet:
Afgang kl. 8.00 fra Hillerød Station mandag den 25. maj mod Odden Færgehavn. På Jyllandssiden gør vi ophold, inden vi ankommer til indkvarteringen på Skærum Mølle ca. kl.
17.00. Orientering om Skærum og aftentur i området.
De næste dage vil vi bevæge os rundt i hele det store nærområde. Af indholdet kan
nævnes
Bovbjerg, Thorsmindetangen. Nissum Fjord, Vind Hede, Stråsø Plantage, Ringkøbing,
Vedersø, Staby Kirke, Nørre Vosborg. Om aftenerne foredrag om Geopark, fortælling om
HC Andersen og Vosborg, socialt samvær m.m.

Torsdag den 28. maj går turen hjemad med ophold undervejs. Vi stiler efter at være tilbage ved Hillerød Station senest kl. 18.
Dette er, hvad vi foreløbigt ved om programmet. Der kan sikkert komme ændringer
undervejs.
Vi opfordrer som tidligere år alle deltagere til at
tage deres naturhåndbøger med.
Vi har derved mulighed for at samles om
aftenen og se på dagens fund, bestemme
planter og i det hele taget inspirere hinanden.
Logi og priser pr. person for turen

Buksebi på Skærum Mølles gangsti

Vi bor på Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, DK-7570 Vemb. Orienter jer gerne på
stedets omfattende hjemmeside www.skaerum.dk.
På stedet er 4 typer indlogering at vælge imellem:
Antal

Type

Pris pr. person

Depositum

6

Dobbeltværelse m. eget bad

3.000 kr. + 250 kr. for eget bad

500 kr.

9

Dobbeltværelse m. delt bad
(5 badeværelser)

3.000 kr.

501 kr.

6

Enkeltværelse m. eget bad

3.500 kr. + 250 kr. for eget bad

502 kr.

2

Enkeltværelse m. delt bad

3.500 kr.

503 kr.

Priserne er beregnet ud fra fuld belægning.
Prisen indbefatter transport med bus, færger, entreer, guider, ophold samt morgenmad,
madpakker (mandag undtaget) og 2-retters menu.
Når alle tilmeldinger er indkommet, beregnes den endelige pris, som bl.a.
afhænger af deltagerantallet.
Tilmelding – først til (Skærum) Mølle
Man tilmelder sig ved at indbetale det præcise depositum (værelsesønske) til
foreningens konto i Arbejdernes Landsbank 5358 000247405 – helst inden onsdag
4. marts.
Hvis der er overtegnet, får du/I besked om, at du/I er på venteliste.
Tilmelding er bindende og såvel depositum som restbeløb kan kun refunderes i tilfælde
af afbud, hvis tilbage-betalingen ikke medfører tab for arrangementet eller foreningen.
Restbeløbet betales senest fredag 3. april.
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!
Med venlig hilsen
Charlotte Falsmar
2164 3407
charlotte@falsmar.dk

Erik Thalling
2660 6960
erik.thalling@gmail.com

