
UNO tur 
i Kristi Himmelfartsferien til Rold Skov  
og Rebild Bakker i Himmerland

Den 18. maj til 21. maj 2023

Praktiske oplysninger

Pris for hele Kristi Himmelfartsturen: 1200 kr. + kørepenge. 

Tilmelding senest den 1. maj via UNO’s hjemmeside, uno.indremission.dk  
Ved senere tilmelding koster det yderligere 75 kr.  
Framelding efter 1. maj kun ved sygdom. 

Vi hjælper hinanden med de praktiske opgaver i løbet af weekenden – 
madlavning, opvask og oprydning. 

Medbring: Lagen, dyne/sovepose, personligt udstyr, godt fodtøj – evt. 
regntøj og kikkert. 

Lejrens adresse er:
Kølhøjhus Spejdercenter
Bønfeltvej 25
9510 Arden

Udvalg:
Anette Vium Nielsen   2890 4679
Henning Villadsen       2013 8460
Rigmor Vammen         2622 3594

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Arrangør: UNO – Indre Missions arbejde for singler

uno.indremission.dk



Har du lyst til at opleve flot natur og få masser af frisk luft i et hyggeligt 
fællesskab, er turen til Himmerland noget for dig.
Vi skal opleve egnen omkring Rold Skov og Rebild Bakker. Her er 
varieret landskab med bakker og dale, skov, søer og kilder. 
Vi skal bo i Kølhøjhus Spejdercenter i et naturskønt område ved Rold Skov. 
Lejren har almindelige gode faciliteter, og her er god plads ude og inde. 
Fredag og lørdag vil vi meget af dagen være på udflugter. Vi vil køre rundt 
i biler, og stoppe op og tage på gåture i de forskellige naturområder.

Torsdag
Ankomst mellem 16 og 17.
Indkvartering og aftensmad.
Tur til Store Blåkilde. Hvis vi er heldige, hører vi nattergalen. 
Hygge og andagt. 

Fredag
Gåtur rundt om Store Økssø, som ligger i Rold Skov (ca. 3,5 km).
Bramslev Bakker med udsigt over Mariager Fjord med muligheder 
for at gå rundt i bakkerne. 
På turen tilbage til lejren, stopper vi i Vebbestrup, hvor  
ismejeriet sælger fantastisk softice. 
Vi kører tilbage til lejren og spiser aftensmad.
Hygge og andagt. 

Lørdag
Vi besøger Tingbæk Kalkmine, som ligger ved Rebild Bakker. 
Vandretur i Rebild Bakker og Rold Skov, hvor vi bl.a. passerer 
Ravnkildens udspring. 
Vi kører tilbage til lejren og spiser aftensmad.
Hygge og andagt.

Søndag
Gudstjeneste i en af omegnens kirker. 
Frokost, oprydning og afsked ca. kl. 14.


