
Vandreture i naturen  

 

Turene er på 6-8 km i et tempo som passer til dig.  

Du får rørt benene -  masser af frisk luft  - socialt samvær 

 i spændende omgivelser.  

 
 

  

 

 

Februar - marts - april 2023 

 

17. april kl. 10.00  Falslev - Norup       
 

Mere om turen senere. 

Medbring kaffe/te. 

 

 

24. april kl. 10.00  Mygin skov  v. Clausholm     
 

Vi parkerer på Myginvej ved broen over Skader å. 

Vi går en rundtur i skoven. 

Medbring kaffe/te. 

 

 

 
 

 
Der kan ske ændringer i programmet pga. vejret 
 
Kontakt: Lisbeth mobil: 3066 2385,  
Evelyn mobil: 2381 9024 

RgF 
Randers gymnastiske Forening  

Udbyhøjvej 189 Randers NØ,  

Tlf.: 86 41 24 40 

www.rgf.dk 
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6. marts kl. 10.00  Lindbjergskov        
. 

Vi parkerer ved spejderhytten Sparrehusvej 14, 8930 Randers NØ. Vi 

mødes med Jakob fra Linde hovedgård, der vil fortælle et par historier 

og vise de kilder der er tæt ved gården.  

 

Medbring kaffe/te. 
 
13. marts kl. 10.00  Byvandring i Vorup      
 

Vi parkerer på plænen ved det tidligere radio ABC. Går en rundtur 
i Vorup for at se på alt det nye der sker i området. 

 

20. marts kl. 10.00  Vandretur i Fårup      

Vi starter ved  Fårup kro/den gamle jernbane. Sporet følger den gamle 

privatbane MFVJ - Mariager, Fårup, Viborg . 
 

Medbring kaffe/te. 

 

27. marts kl. 10.00  Frijsenborg og Granslev Ådal    

Umiddelbart vest for Pøt Mølle ved Kragelundvej er der en lille parke-

ringsplads. Pøt Mølle Frijsenborg Slotskro ligger på Pøt Møllevej 80, 

8450 Hammel. Vi går en rundtur i skoven. 

Medbring kaffe/te. 

 
 3. april kl. 10.00  Dronningborg og Lem      
 

OBS!!! Vi starter fra RgF huset og går ad markstien forbi Thorsmark til 
Lem. Tilbage ad den gamle banesti. der bliver pause undervejs. 
 

Medbring kaffe/te  

 

                               Vend - der er mere på næste side.  

Alle vandreturene starter fra RgF Hallen på Øster Boulevard 
29, hvis ikke andet er aftalt. 
 
 

30. januar kl. 10.00  Harridslev-Vestrup       
 

Parkering ved kirken i Harridslev. Herfra går turen til Vestrup og forbi 

møllerne på Damstedvej og retur.  

 

Medbring kaffe/te.                      
 

6. februar  kl. 10.00 Nordbyen vest/øst      
 

Vi parkerer ved Skt. Andreas kirke på Hadsundvej 81, Randers NØ.  
Turen går gennem den nordøstlige del af Randers . 
 

Medbring kaffe/te.  
 
13. februar kl. 10.00  Stevnstrup        
  

Vi parkerer ved Børnehaven på Stavnsager vej i Stevnstrup, går ad stati-

onsvej mod Engvej, derefter Tangvej til Grensten , hvor vi holder  pause 

ved kirken. Retur via Grenstenvej og gennem den nyere del af Stevn-

strup. 
 

Medbring kaffe/te.               
 
20. februar kl. 10.00  Assentoft og Hals sø     
 

Vi parkerer ved kirken i Assentoft og går mod Hals sø. Det er ikke muligt 

at gå rundt om søen, så vi returnerer til Assentoft og går gennem byen til 

bilerne. 
 

Medbring kaffe/te.  

 

27. februar kl. 10.00  Norring skov   
 

Norring skov ligger mellem Haldum og Foldby.  
Nærmere besked senere. 
 

Medbring kaffe/te  
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