
Kom med til en FORÅRSDAG I SYDVESTJYLLAND     

lørdag den 21. maj 2022 

 

Dagens program: 

Vi mødes kl. 11.00 i Henne Missionshus, Strandvejen 80, 6854 Henne. (Stor P-plads overfor missionshuset). 

Her nydes medbragt madpakke og drikkevarer, inden vi skal på gåtur i 

 

Kærgård Klitplantage. 

Her er der 2 vandremuligheder, begge med udgangspunkt fra P-plads ved Nørreenge (ved Kærgårdvej), 

hvor vi parkerer bilerne: 

 

1) Ca. 4,5 km ad gul rute (rundtur) gennem løvklitterne til til 

Gråmulebjerg. Fra toppen af denne 30 m høje klit er der en 

fantastisk udsigt over havet, klitterne og klitplantagen. 

 

 

 

 

2) Ca. 1,2 km ad rød rute (rundtur) i løvklitten og udsigtspunktet Nr. 

Baun. Kan evt. suppleres med turen fra P-pladsen gennem skoven til 

Petersholm udsigtstårn ved Filsø. Også en mulighed at køre retur til 

Naturrum Filsø (Kærgårdvej 14b, 6854 Henne) og se Filsø-Ellipsen og 

området omkring denne.  

 

 

Efter gåturene serveres eftermiddagskaffe for 

alle på P-pladsen ved Nørreenge, hvor der er 

flere borde/bænke, som vi håber på er ledige. 

NB: Medbring selv kop til kaffen!! 

 

 

 



Hvis tiden - og militære øvelser - tillader det, kører vi videre sydpå til 

Grærup Langsø, hvor der er gode chancer for at se krondyr fra bilerne, når 

vi holder på Klynekærvej øst for søen. Tag endelig kikkert med! 

Her er vi i Danmarks største krondyrreservat. Området er fredet og 

militært øvelsesterræn. 

 

 

 

 

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til Henne Missionshus, hvor vi gør os klar til at gå hen på Henne 

Stations Kro (Strandvejen 72), hvor der er bestilt middag kl. 18.00. I kan roligt glæde jer! 

 

Efter middagen går vi tilbage til missionshuset, 

hvor vi slutter dagen med kaffe, andagt og sang.   

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger: 

HUSK:         - Tøj/sko/vandrestøvler efter dagens vejrudsigt. Vi skal være ude hele eftermiddagen. 

          - Madpakke og drikkelse til frokost 

          - Du skal have din egen kaffekop med til eftermiddagskaffen 

Pris for dagen: Kr. 250,-.  Derudover er drikkevarer ved middagen på kroen for egen regning! 

 

Tilmelding senest 12. maj 2022 til: 

Lene Kristensen, mobil 41282007           eller          Mona Højgaard Jensen, mobil 24824318 

NB: Hvis der skal tages hensyn til sukkersyge, bedes det oplyst ved tilmelding.  

 

Velkommen til en dag med hyggeligt samvær og gode naturoplevelser i UNO 55+ 


