Lørdag d. 18. august: Medlemsarrangement i Nordjysk Pilgrimsforening

Vandring og oplevelser i Lille Vildmose
Kl. 11.00

Vi mødes på parkeringspladsen foran Lille Vildmosecentret
Birkesøvej 16, Dokkedal, 9280 Storvorde
Vi skal opleve det spændende center med meget informative udstillinger, biograf,
ørnesimulator, uderum, vildsvin og meget mere. Se mere her: lillevildmose.dk/

Kl. 12.30 (ca.) spiser vi madpakker, og det er der god plads til ved centret.
Derefter skal vi ud at gå. I to omgange. Først en kort, hyggelig vandring til den næsten helt nye
Birkesø, og efter en kort tur i bilerne en spændende vandretur ”i havørnens rige”. Vi skal besøge
Tofte sø og mose og nyde udsigten over søen. Her kan vi være heldige at se odderen, hvis vi kan
være stille nok! Derefter skal vi så langt ud i mosen, som vi kan komme. Her er der mulighed for at
se havørne og måske kronhjorte i det fjerne. Kikkert er en god ide! Dagens vandreture er på i alt ca.
7 km. Undervejs drikker vi kaffe – eller hvad vi nu har i rygsækken.
Kl. 16.30

Efter endnu en lille køretur holder vi andagt i den meget lille og smukke Dokkedal
Kirke, Møllesøvej 1, 9280 Storvorde.

Kl. 17.00

Farvel og tak for i dag.

Medlemsarrangementet er kun for medlemmer af foreningen. (Du kan sagtens nå at melde dig ind!)
Arrangementet har de foregående år været gratis, men i år koster det lidt, da vi har udgift til entre,
Pris pr. pers.: 40 kr., som betales på dagen. (Foreningen betaler resten).
Medbring: Madpakke, drikkelse, vand, kaffe eller the i en lille rygsæk, for vi kommer til at gå ca. 7
km, fordelt over dagen. Det vil være en god ide at medbringe en kikkert, hvis du har en.
Kørsel: Har du en tom plads i bilen eller har du brug for plads i en bil, giv venligst besked ved
tilmeldingen, så sørger vi for der praktiske.
Tilmelding på hjemmesiden senest d. 8. august 2018.
Vandringleder: Gunhild Grarup. Har du spørgsmål - mail: gunhild.grarup@gmail.com

