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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  26. september 2016 
        J.nr.  

 
 
 
Kære pensionerede medlemmer med ledsagere 

 

Hermed inviteres I til en spændende forårsaften-
tur til Alling Ådal: 

Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 18 – ca. 21.30 

Program: 

1. Vi mødes på kredskontorets parkeringsplads Mågevej 14A kl. 18 
og kører i så få biler som muligt til Alling Ådal parkeringsplads på Dy-
rehavevej mellem Hvalløs og Clausholmvej. 

2. Vi mødes med Favrskov Kommunes naturvejleder Vibe Søndergaard, 
som vil guide os gennem en spændende tur. Vibe Søndergaard vil for-
tælle om området og vise os, hvor der er gøgeurt og engblommer. Vi 
vil i tillæg forhåbentlig få en dejlig koncert af fuglestemmer, især nat-
tergalen. 

3. Vi slutter på Mågevej 14A, hvor vi serverer en kop kaffe/te med brød. 

Vigtig information: 

Lange gummistøvler er påkrævet, hvis man vil tæt på blomsterne, da de 
står i et meget vådt engområde.   
 
Hvis vejret og formen tillader det, vil vi gå en tur på ca. 4 km i løbet af de 2 
timer, vi har sammen med Vibe Søndergaard. 

Tilmelding og pris: 

Tilmelding til kredskontoret på mail eller telefon senest fredag den 13. maj. 
Arrangementet er gratis ☺ 

 
På udvalgets vegne 
Ingeborg og Birthe 
 
 
 
 
Se referat fra turen på næste side 

 



 
Tlf: 8696 3733 –  SE.nr.: 85857614 -  E-mail: 137@dlf.org - www.dlf137.org 

 
O:\137\Pensionistarrangementer\Arrangementer 2016\Aftentur til Alling Ådal\Tur til Alling Ådal indbydelse og referat.docx 

 
 
Vi mødtes kl. 18 på kredskontoret og samlede os i bilerne for at køre til be-
stemmelsesstedet på Dyrehavevej mellem Hvalløs og Clausholmvej, hvor vi 
mødtes med naturvejleder i Favrskov Kommune, Vibe Søndergaard. En me-
get smuk aften dannede rammen om en helt fantastisk udsigt fra parke-
ringspladsen. Mens vi stod der fløj en ung havørn hen over os. 
 
Vibe fortalte lidt om området, hvor 3 kommuner har arbejdet sammen om at 
begrænse kvælstofudledningen og føre åen tilbage til naturligt forløb. Mar-
kerne omkring ådalen afgræsses af kreaturer. Det betyder, at der ikke tilfø-
res kvælstof, og planter, der trives bedst i kvælstoffattig jord, får bedre 
vækstbetinger. Derudover er der et rigt fugle- og dyreliv i dalen. 
 
Som det fremgår af indbydelsen kunne vi forvente at se forskellige blomster, 
bl.a. gøgeurt og engblommer, og vi blev ikke skuffede. De lange gummistøv-
ler kom i brug, da vi måtte bevæge os ud i engområdet for at få planterne 
på tæt hold. Vi så bl.a. forskellige gøgeurter, engkabelejer, engkarse og 
engblommer. 
 
Turen gik videre fra engen ned over et kratområde, hvor nattergalene var 
flittige sangere. Nattergalehannen synger det meste af tiden her i maj/juni 
for at imponere hunnen og beskytte sit territorium og bliver ved, til han fin-
der sig en mage.  
 
Gøgen kukkede i det fjerne og Vibe fortalte om gøgens lidt besynderlige ad-
færd med at lægge sine æg i andre fugles reder. En gøgehun kan lægge op 
til 20 æg! Vi hørte også tårnsangeren, engpiber m.fl.  
 
Vi fortsatte gåturen for til sidst at komme over på den anden side af åen – 
Randers Kommune – hvor der var et dejligt shelter til fri afbenyttelse. Der 
var også en toiletbygning i forbindelse med shelteret. 
 
Turen sluttede igen på parkeringspladsen oven for dalen efter ca. 2½ time i 
Vibes selskab. Stor applaus til Vibe for en dejlig aften.  
 
Derefter kørte vi tilbage til kredskontoret, hvor vi serverede en velfortjent 
kold øl/vand/vin samt kaffe/te og kage. Snakken gik lystigt ved bordene og 
en meget vellykket aftentur sluttede ved 22-tiden 


