Sommerudflugt til Bølling Sø med mere
Bustur for medlemmer onsdag den 19. august 2020
Program
Afgang kl. 8.00 fra Kvicklys P-plads, nærmest
Vegen Å.

Bølling Sø
Bølling Sø er en genskabt sø mellem
Engesvang, Funder og Kragelund. Søen,
der har en overflade på 360 hektar blev
genskabt i 2004-2005 på vandskellet vest
for Silkeborg. Der var en sø på stedet
indtil den blev tørlagt i 1870'erne i
forsøget på at få mere landbrugsjord. Det
lykkedes aldrig at få området særligt tørt,
men det store moseområde blev stærkt
udnyttet til tørvegravning, især omkring
første - og anden verdenskrig.
Bryrup – Vrads banen
Blev nedlagt i 1968 og fungerer i dag som
veteranbane med kørsel om sommeren.

Vi kører til Bølling Sø, hvor vi får kaffe og
rundstykker. Fra p-pladsen starter vores
vandretur rundt om en del af Bølling Sø. Vi
kommer forbi Klosterlund Museum og går
gennem små krat, over mosegrund og har
fint udkig ud over den genopståede sø. Stien
er fin og jævn og turen er på ca. 7 km og med
mulighed for afkortning. Vi passerer bl.a. en
stenrøse, fundstedet for Tollerlundmanden
og ad Femørevejen finder vi bussen, som
kører os til Klosterlund, hvor vi skal spise
frokost. Der er tid til at kigge på museet
inden vi kører til Bryrup og herfra går vi en
lille eftermiddagstur på Bryrupbanestien til
Vrads. Vi holder en kaffe pause på Vrads
station, inden vi vender hjemover.
Forventet ankomst til Holstebro ca. kl. 17.00.
Ændringer kan forekomme.

Praktiske oplysninger
Skal du have noget med undervejs på vandreturen, så tag en rygsæk med.
Medbring selv din frokost og drikkevarer, som kan opbevares i bussen indtil frokost.
Pris: 150 kr. som dækker bussen, kaffe/te og rundstykker.
Tilmelding til Aase Larsen eller turleder senest den 12. august.
------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til sommerudflugt til Bølling Sø den 19. august
Navn ...................................................................................................................
og .......................................................................................................................
Beløb i alt kr. ............................................
 Betalt kontant

 Beløb overført til Vestjysk Bank konto 7600 1333855

