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Velkommen i naturen

Naturen i Randers Kommune indeholder en stor variation og 
mangfoldighed. Dette formidler de mange turbidrag til dette 
års turfolder. Naturture der omhandler, fugle, blomster og 
planter, svampe og sommerfugle beskriver mangfoldigheden i 
naturen – biodiversiteten. 

Vandreture, byvandringer, oplevelser i kano og kajak, sejlads 
på Gudenåen, tilberedning af vild mad i naturen, oplevelser 
på naturcenteret, i ”Myretuen” og på stranden ved Randers 
Fjord viser den store variation i tilbud om naturoplevelse og 
friluftsliv, der bydes på i Randers Kommune.

Det hele kan lade sig gøre fordi mange entusiastiske naturfor-
midlere og frivillige byder ind med tilbud om gode oplevelser 
i naturen. 

Lars Maagaard
Naturvejleder i Randers Kommune
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April

Årets gang i Gudenåengene – tur 1
Mandag den 8. april kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på 7,1 km igennem 
Gudenåparken, Hornbæk Enge og Vorup Enge. Dagens tema 
er de spændende ideer til udvikling af området. Gå dig glad 
sammen med andre i den skønne natur. Guider er naturvejle-
derne Lars Maagaard og Helle-Marie Taastrøm.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

 Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:  Udetøj efter årstiden, gode travesko, 

gerne vand eller kaffe i en rygsæk. 
Arrangør:  Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 Tlf. 86 43 25 37.

Påskeæg og påskepynt af naturmaterialer 
Lørdag den 13. april kl. 10.00 – 14.00
Det er påske og mange har tradition for at pynte op – hvad 
med plantefarvede påskeæg, hvor vi indsamler planter og får 
deres farver overført på æggenes skal? Over bål farves påske-
æg i fantastiske farver og af naturmaterialer som bark og pil 
fremstilles kurve og andre fine påsketing. Vi har besøg af dem 
professionelle pilefletter Ursula Søholm, som har gode ideer 
med. Ved middagstid serveres varm påskesuppe – direkte fra 
naturcenterets største bålgryde.
Mødested: Randers Naturcenter, 
 Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:  Udetøj, evt. madkurv. Der beregnes 2 æg 

pr. deltager, man er meget velkommen til at 
medbringe ekstra hvide æg til farvning.

Arrangør: Randers Naturcenter 
 Tlf. 86 43 25 37.
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April

Byvandring i kinesernes Randers
Lørdag 27. april kl. 11.00 – 12.00
Kom på byvandring i Randers med kinesernes øjne. Kineserne 
er generelt glade for alt gammelt og europæisk. Og lige nu 
undersøges det, om der skal bygges en kopi af Randers midt-
by med sine smalle gader og gamle bindingsværkshuse i Kina?
Men hvad er det kineserne særligt er interesserede i, og hvor-
for er Randers midtby særlig? Arkivar Inger Lyndrup Nørgård 
tager interesserede rundt til en snak om sanering og bevaring 
af bygninger i midtbyen, dansk velfærd og det historiske Ran-
ders. Med en Randers Town i Kina kan den kinesiske befolk-
ning få mulighed for at opleve ’Randers’.
Mødested: Museum Østjyllands reception.
Billet 50 kr. Kan købes på museumoj.dk.
Arrangør: Museum Østjylland.

Frivillige fra det grønne Randers mødes 
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 15.00 – 17.00
Mød de aktive grønne frivillige, hør om deres engagement og 
bliv inspireret! I byen, i naturen, på Nordre Fælled, I Natur-
park Randers Fjord og på Naturcenteret løser frivillige opgaver 
som formidling, tilsyn, affaldsindsamling, græsslåning, bidrag 
til fondsansøgninger og partnerskaber til nye projekter mv.
Frivilligkoordinatorerne samler disse hjælpende hænder til 
fælles erfaringsudveksling med kaffebord. Har du lyst til at 
være med i den frivillige indsats, er du meget velkommen til at 
møde op og høre mere.
Mødested: Naturcenteret, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:  Åbent sind og lyst til samarbejde.
Arrangør: Randers Kommune og Nordre Fælleds Venner.
Turleder:   Naturcenterleder Helle Marie Taastrøm tlf. 

86 43 25 37, forstkandidat Ivan Guldager, 
Natur & Miljø, Randers kommune og 
projektleder Naturpark Randers Fjord 
Terese Sandvei tlf. 23 83 98 05.
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Maj

Aftentur i Paderup Mose
Mandag den 6. maj kl. 19 – 21.30
Vi går en aftentur i Paderup Mose og snakker om natur, natur-
pleje og kultur. For de der har lyst afslutter vi turen med med-
bragt kaffe/te i spejdernes bålhus. Er vi heldig kan det være vi 
hører nattergalen.
Mødested: P-plads i krydset mellem Minervavej og 
 Paderup Mosevej, 8960 Randers SØ.
Medbring:  Godt fodtøj og tøj efter vejret samt kaffe/te hvis  
 man vil nyde den efter turen. 
Arrangør:  Randers Kommune Natur og Miljø.
Turleder:  Biolog Pia Boisen Hansen.
Yderligere info: Pia Boisen Hansen mobil: 25 44 16 99.

Årets gang i Gudenåengene – tur 2
Onsdag den 8. maj kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på ca. 4 km igennem 
Gudenåparken. Dagens tema er ”vild mad og spiselige planter 
fra naturen”. Gå dig glad sammen med andre i den skønne 
natur. Guide er naturvejleder Helle-Marie Taastrøm.
Mødested:  Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:  Udetøj efter årstiden, gode travesko, gerne 

vand eller kaffe i en rygsæk. 
Arrangør:  Randers Naturcenter, Randers kommune,  

Tlf. 86 43 25 37.
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Træerne og livet i skoven – for børnefamilier
Lørdag 11. maj, kl. 13.00 – 16.00
Vi går en tur ud på Nordre Fælled og ser på forskellige træer, 
deres udseende, størrelse, alder, og hvilke dyr, der lever i og 
ved dem. Tilbage i Myretuen snitter vi figurer og andre ting i 
forskellige slags træ, og bruger også træ til brænde til bålet – 
så vi kan lave popcorn.
Mødested:  Myretuen, Gl. Jennumvej.
Arrangør:   Natur og Ungdom, Randers.
Yderligere oplysninger: Niels Aage Nielsen, 
 nielsaage61@gmail.com

Mors dag på Randers Naturcenter 
Søndag den 12. maj kl. 10.00 – 14.00
Kom ned på Naturcenteret den 12. maj og hold Mors Dag 
med masser af kreative aktiviteter og lidt til den søde tand 
blandt andet syndige desserter. Den professionelle pilefletter 
demonstrerer og hjælper. Der laves plantestativer i pil. Plan-
testativerne kan bruge til at dekorere i haven, på terrassen 
eller altanen.
Mødested:  Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring: Gerne egne krukker og evt. madkurv.
Pris: 50 kr. pr pilestativ, øvrige aktiviteter er gratis.

De vilde bier i Danmark
Mandag den 13. maj kl. 19 – 21.30
Foreningen Vilde Bier i Danmark vil fortælle om humlebier 
og de vilde biers liv og deres store betydning for naturen og 
bestøvningen. Hvad der kan gøres i vores haver, på grønne 
arealer f.eks. omkring virksomhederne, for at forbedre deres 
levevilkår.
Mødested:  Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Arrangør:  Tilmelding til Byøkologisk Forum (Tlf. 29 11 00 73). 
Pris:   120 kr. Til støtte af foreningen Vilde Bier i 

Danmark + kaffe og kage.
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Nattergaletur ved Gudenåen
Mandag den 13. maj kl. 19.30 – 21.30
Nattergaletur for alle er tilrettelagt således, at alle kan deltage.
Turen tilpasses vejr og vandstand i Gudenåen, samt vores 
fælles dagsform. Vi mødes ved Randers Naturcenter. Herfra 
bevæger vi os rundt på stierne i området og lytter efter natter-
gale og andre fugle i rørskoven. Vi vil også kigge lidt på planter 
og høre om området historie.
Mødested:  Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 

8920 Randers NV.
Medbring:  Tøj til vejret evt. kikkert.
Arrangør:   Natur og Miljø, Randers Kommune.
Turledere:   Benny Kristensen, Lars Tom-Petersen og natur-

vejleder Lars Maagaard mobil 25 44 16 97.

Vild Mad kursus – spis naturen i Randers
Tirsdag den 14. maj kl. 17.00 – 20.00
Naturen er fyldt med vilde planter fyldt med smag og duft. Vi 
går på sanketur i naturen omkring Gudenåen og finder planter, 
som vi sammen tryller til lækre små retter i Trangia gryderne. 
Du får inspiration og opskrifter med hjem, så du kan fortsætte 
i eget ukrudtsbed derhjemme, eller i naturen omkring dig. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 86 43 25 37 eller pr mail på 
naturcenter@randers.dk. Tilmeldingsfrist 9/5. Der er begræn-
set antal pladser. Deltagerpris er 200 kr. pr person (mobilepay 
muligt). 
Kurset er henvendt til voksne. 
De fire kurser over sommeren har samme indhold.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, kurv og små poser til sankning af 

planter, saks. Gerne en smartphone, hvor du 
har installeret Appen VILD MAD på forhånd.

Arrangør:   Naturvejleder Helle-Marie Taastrøm, 
Randers Naturcenter.

NATURTURE I RANDERS 7



Maj

Kajak for alle i Udbyhøj N
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00 – 15.00
Pak madkurven og snup frokosten på stranden eller havnen.
Kom og prøv en kajak eller ”Stand Up Paddleboard” – en 
skøn aktivitet på fjorden for både børn og voksne. På dagen 
kan du også høre om vores tre kajakkurser d. 15. – 16. juni, 
d. 29. – 30. juni og 10. -11. august 2019.
Mødested:   Udbyhøj strand.
Medbring:   Praktisk tøj eller badetøj.
Arrangør:   Blå Flag - Udbyhøj Strand, Udbyhøj Havn’s 

Kajakklub, Green Adventure – professionelle 
kajak-instruktører deltager. 

Naturen i Maj – Krible, Krable og meget mere 
Lørdag 25. maj kl. 10.00 – 14.00
Dagen er særligt henvendt til de mindste børn i alderen 3-8 
år– der fanges masser af KRIBLE KRABLE dyr på land og i 
vand og man kan også lave sin egen insekt-støvsuger eller 
vandkalvefælde og få den med hjem. Dette arrangement læg-
ger op til den store danske KRIBLE KRABLE uge, som foregår 
i uge 21 i hele Danmark og visespå DR Ramasjang. På dagen 
hygges også med bål med bagning af pandekager - man er 
også velkommen til at tage mad med til grillen.
Vær med til dagens ”kratlusker undersøgelse” og blive krat-
lusker for en dag! Vi undersøger hvilke dyr som bor i krat-
tet rundt om Naturcenteret, tager billeder og inddeler dem 
op efter forskellige sjove og tydelige kendetegn. Der sejles på 
dagen ture i Naturcenterets både (dog forbehold for ustadigt 
vejr). Billetter til sejlads udleveres på dagen fra kl. 10 efter 
”først til mølle princippet”.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, evt. madkurv. 
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.
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Fjordens og kystens dag 
Søndag den 26. maj 2019
Naturpark Randers Fjord vil være fuld af liv og aktivitet, når 
lokale foreninger og attraktioner byder velkommen til alle, der er 
interesserede i spændende naturoplevelser og aktiviteter langs 
fjord og kyst. Der er guidede ture, sejlads, lystfiskeri, ture på 
skinnecykler, gratis overfart med Randers Fjords Færgefart og 
meget mere. Der præsenteres et alsidigt program med oplevel-
ser for hele familien. Fjordens og kystens dag er støttet økono-
misk med tilskud fra Norddjurs og Randers Kommuner. 
Se programmet på: www.fjordensogkystensdag.dk 

Skumringstur på Gudenåen 
Mandag den 27. maj kl. 19.00 eller 20.00
Oplev Gudenåen fra sin flotteste side – en maj aften med 
fuglesang, åens lyde og vind på panden. Undervejs fortælles 
der om nattergalen og naturen i øvrigt, men der vil også være 
masser af tid til at nyde naturen og evt. en kop kaffe. Ønsker 
man at nyde sin aftensmad i naturen, vil det være muligt at 
benytte Naturcenterets udeareal fra kl. 18.30 – 20.30, dog 
uden personale. Begrænset antal pladser, og billetter kan 
afhentes gratis på Naturcenteret fra uge 20. Der vil være 
afgange med bådene kl. hhv. 19 og 20. For megen vind kan 
medføre aflysning af turen af sikkerhedsmæssige årsager. 
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, evt. madkurv. 
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.
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Vild Mad kursus – spis naturen i Randers
Tirsdag den 28. maj kl. 17.00 – 20.00
Naturen er fyldt med vilde planter fyldt med smag og duft. 
Vi går på sanketur i naturen omkring Gudenåen og finder 
planter, som vi sammen tryller til lækre små retter i Trangia 
gryderne. Du får inspiration og opskrifter med hjem, så du 
kan fortsætte i eget ukrudtsbed derhjemme, eller i naturen 
omkring dig. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 86 43 25 37 eller pr mail på natur-
center@randers.dk. Tilmeldingsfrist 23/5. Der er begrænset 
antal pladser. Deltagerpris er 200 kr. pr. person (mobilepay 
muligt). 
Kurset er henvendt til voksne. De fire kurser over sommeren 
har samme indhold.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, kurv og små poser til sankning af 

planter, saks. Gerne en smartphone, hvor du 
har installeret Appen VILD MAD på forhånd.

Arrangør:   Naturvejleder Helle-Marie Taastrøm, Randers 
Naturcenter. 
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Juni

En nat på Nordre Fælled
Tirsdag den 4. juni fra kl. 19.00
Hele familien er inviteret til at fejre aftenen op til grundlovsdag 
(fars dag) med en hyggelig nat i naturen på Nordre Fælled. 
Der tændes bål ved BiStaden så stemningen er klar til sang 
og fortællinger og der er gemmeleg og refleksløb som alle kan 
være med til. Se Myretuens Facebook side for mere informa-
tion. Facebook.com/Myretuenranders
Der er 10 pladser i shelters og et begrænset antal pladser i 
større telt som kan bookes efter først til mølle princip. Hvis 
man vil hellere, må man kom med eget telt eller hængekøje og 
stille op ud i naturen og deltage i aktiviteterne.
Mødested:   Myretuen, Gl. Fælledvej 1 

(for enden af Gl. Jennumvej). 
Medbring:   Mad og camping udstyr efter behov - sovepose, 

liggeunderlag, passende tøj osv.
Arrangør:   Bysekretariatet & Naturambassadør.
Turleder:   Claire Nielsen, Boligsocial Naturvejleder.
Yderligere info: Tilmelding er nødvendigt til Claire Nielsen, 
 42 14 86 08 eller cnn@msbolig.dk.

Kanotur på Fars Dag
Onsdag den 5. juni kl. 13.00 – 16.00
Vi padler stille og roligt af Gudenåen fra Fladbro til Randers 
Naturcenter. Ved opstart og undervejs gives instruktion til 
padleteknik m.v. af de to kanoinstruktører.
Vi kigger på planter og dyr undervejs. Turen er velegnet som 
familietur. Husk madpakken.
Begrænset antal plader husk tilmelding. Turen slutter ved 
Randers Naturcenter.
Mødested:   Kanoslæbestedet ved Fladbro Kro.
Medbring:   Tøj der må blive vådt. Vandtæt pose til 

mobil og pung, madpakke.
Arrangør:   Natur og Miljø, Randers Kommune.
Turledere:   Tommy Schøler-Troelsen & Lars Maagaard 
 (25 44 16 97).
Tilmelding:  Nødvendig på mail: naturvejleder@randers.dk, 

senest den 3. juni.
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Juni

Vild Mad kursus – spis naturen i Randers
Torsdag den 6. juni kl. 17.00 – 20.00
Naturen er fyldt med vilde planter fyldt med smag og duft. 
Vi går på sanketur i naturen omkring Gudenåen og finder 
planter, som vi sammen tryller til lækre små retter i Trangia 
gryderne. Du får inspiration og opskrifter med hjem, så du 
kan fortsætte i eget ukrudtsbed derhjemme, eller i naturen 
omkring dig. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 86 43 25 37 eller pr mail på natur-
center@randers.dk. Tilmeldingsfrist 2/6. Der er begrænset antal 
pladser. Deltagerpris er 200 kr. pr person (mobilepay muligt). 
Kurset er henvendt til voksne. De fire kurser over sommeren 
har samme indhold.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, kurv og små poser til sankning af 

planter, saks. Gerne en smartphone, hvor du 
har installeret Appen VILD MAD på forhånd.

Arrangør:   Naturvejleder Helle-Marie Taastrøm, 
Randers Naturcenter.

Fugletur i Hornbæk Enge
Tirsdag den 11. juni kl. 9.00 – 13.00
Vandretur rundt om Hornbæk Enge med start ved Fladbro. Vi 
går i et roligt tempo og gør hyppigt stop undervejs. Vi er midt i 
yngletiden, og de mange vandfugle har unger. Fra rørskov og 
krat synger nattergal, rørspurv og sivsanger. Turens længde 
er ca. 6 km.
Mødested:   P-pladsen ved Fladbro Skov på hjørnet af 

Fladbrovej og Himmelbovej.
Medbring:   Påklædning til vejret – der kan være vådt på 

stierne. Kikkert. Evt. mad og drikke til pausen.
Arrangør:   Randers Kommune, Natur & Miljø.
Turledere:   Benny Kristensen (40 35 45 16), 

Lars Tom-Petersen og naturvejleder 
Lars Maagaard.
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Aftenkanotur på Gudenåen, Fladbro - Randers
Onsdag den 12. juni kl. 19.00 – 21.00
Vi padler stille og roligt af Gudenåen fra Fladbro til Randers 
Naturcenter. Ved opstart og undervejs gives instruktion til 
padleteknik m.v. af de to kanoinstruktører. Vi kigger på plan-
ter og dyr undervejs. Husk evt. en lille madpakke.
Begrænset antal plader husk tilmelding.
Turen slutter ved Randers Naturcenter.
Mødested:   Kanoslæbestedet ved Fladbro Kro.
Medbring:   Tøj der må blive vådt. Vandtæt pose til 

mobil og pung, madpakke.
Arrangør:   Natur og Miljø, Randers Kommune.
Turledere:   Tommy Schøler-Troelsen & Lars Maagaard 
 (25 44 16 97).
Tilmelding:  Nødvendig på mail: naturvejleder@randers.dk, 

senest den 10. juni.

Årets gang i Gudenåengene – tur 3
Torsdag den 13. juni kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på 7,1 km igennem 
Gudenåparken, Hornbæk Enge og Vorup Enge. Dagens tema 
er ”biodiversitet – hvorfor er det hot at tale om? ”. Gå dig glad 
sammen med andre i den skønne natur. Guider er biologi 
stud. Birgitte Ptak og naturvejleder Maria Brummerstedt.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:   Udetøj efter årstiden, gode travesko, gerne vand 

eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 tlf. 86 43 25 37.
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Juni

Sommerfugle og naturpleje i Volk Mølle
Fredag den 14. juni Kl. 14.00 – 16.00
Randers Kommune startede i 2018 et projekt der bl.a. skal 
sikre den truede dagsommerfugl okkergul pletvinge i Volk 
Mølle Bakker. Derfor vil vi gerne invitere dig med på en gåtur 
rundt i området, hvor vi leder efter sommerfugle og snakker 
om sommerfugle, biodiversitet og naturpleje. Vi håber på at 
solen skinner så sommerfuglene er fremme. Projektet er et 
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Ran-
ders Regnskov.
Mødested:   P-plads ved Essenbæk Kirkegård, 

Volkmøllevej , Assentoft Randers SØ.
Medbring:   Godt fodtøj til at gå i bakkerne.
Arrangør:   Randers Kommune Natur og Miljø.
Turleder:   Forstkandidat Ivan Guldager og biolog 

Pia Boisen Hansen.
Yderligere info: Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske 
til Pia Boisen Hansen mobil: 25 44 16 99 eller e-mail: pih@
randers.dk senest den 7. juni.

Blomsternes historie ved Gudenåen
Fredag den 14. juni kl. 10.00 – 12.00
Gudenåens bredder er tilvokset med planter som har en 
historie. Blomsternes historie og udbredelse er et spor efter 
menneskenes aktiviteter gennem tiderne. Hør om vikingernes 
mirakelkur mod tømmermænd, om duften af Randers Hand-
sker og om sivskomagernes foretrukne planter. Turen er en 
meget kort distance og slutter ved Randers Naturcenter. 
Mødested:   Den blå Bro ved Justesen Plæne, 

Tørvebryggen, Randers.
Turleder:   Naturvejleder Lars Maagaard.
Arrangør:   Randers Kommune.
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Juni

Havkajak-kursus i Udbyhøj N
Lørdag den 15. og søndag den 16. juni 2019 kl. 9.00 – 16.00
Bliv ”friroet” til havkajak på Udbyhøj Lystbådehavn. På kurset 
kommer vi omkring: Tilvænning i koldt vand, svømning, vind 
og vejr, ro tag og redninger, ud- og indstigning af kajak, bug-
sering af kajak og meget mere.
Pris. 1.200,- pr. person (Normalpris 1.800,-) Prisen inklu-
derer, udstyr, ”DGI havkajakroer” undervisningsmateriale og 
instruktion.
Ved tilmelding oplyses: størrelse på våddragt og sko du ønsker 
at låne, Navn, adresse og tlf. nr. samt CPR nr. som skal stå på 
kursusbeviset.
Efter gennemført kursus, kan du melde dig ind i Udbyhøj 
Havn’s Kajakklub for kun 300 kr. årligt og låne foreningens 
kajakker ganske gratis.
Mødested:   Udbyhøj Lystbådehavn.
Medbring:   Madpakke og drikkevarer, varmt undertøj, 

skiftetøj og håndklæde.
Arrangør:   Udbyhøj Havn’s Kajakklub, Udbyhøj 

Lystbådehavn og Green Adventure. 
Yderligere info og tilmelding: Rikke Søndergaard Schneider: 
rikke.schneider@gmail.com, mobil: 60 14 29 28 eller 
Christian Heibel Godsk: chg@randers.dk 
Havkajakkursus i Udbyhøj afholdes på ny igen den 
29.-30. juni og den 10. - 11. august.

Middelalderbyvandring for hele familien 
Lørdag den 15. juni kl. 10.00 – 11.30
På gåben, i klapvogn eller på løbehjul - Randers bymidte er 
helt fantastisk at komme rundt i.
Tag med middelalder arkæologen rundt i den tusinde år 
gamle stad og hør om de mennesker der boede i byen. Børn 
som voksne er velkomne. Byvandringen er en del af Region 
Midtjyllands projekt “Genopdag din historie”. Det er gratis at 
deltage.
Mødested:   Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers C. 
Arrangør:  Museum Østjylland.
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Grøn Sommerlørdag ved Gudenåen 
Lørdag den 15. juni kl. 10.00 – 14.00
En sommerlørdag for hele familien med mulighed for at afprø-
ve flere forskellige naturaktiviteter, du kan f.eks. snitte de fine-
ste små ting som f.eks. en snurretop, en krybskyttefløjte eller 
prøve at lave en Crocodile Dundee telefon. Naturens farver er 
fantastiske og denne dag kan du få inspiration til at undersøge 
naturens farvepalet eller stifte bekendtskab med hvordan man 
plantefarver uldgarn med rejnfan og birkeblade. Det er også 
muligt at få en sejltur i Naturcenterets både – billetter udleve-
res fra kl. 10 efter ”først til mølle” princippet. Man kan bage 
lækre foccaciabrød m fyld og smag af vilde planter på bålet.
Naturcenterets fiskenet, luppe, akvarier osv. taget frem, så der 
kan fanges smådyr i naturcenterets lille sø.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Udetøj og gerne en madkurv.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.

De vilde blomsters dag i Hald Langdal
Søndag den 16. juni kl. 10.00 – 14.00
De Vilde Blomsters Dag i Norden afholdes for 32. gang i år. 
Randers Kommune afholder derfor en guidet tur i Hald Lang-
dal, som er et af kommunens fineste overdrev, der aldrig har 
været opdyrket. Naturplejen har resulteret i, at man nu kan 
finde et stort antal vilde blomster i området. Man kan blandt 
andet finde djævelsbid, knold-ranunkel, bakke-soløje, lav 
skorsonér, hjertegræs, knoldet mjødurt og smuk perikon. 
Vi går en stille og rolig tur rundt i området, undersøger plan-
terne og hører interessante historier om dem.
Mødested:   På gruspladsen ved Kærbyvej 1. Vest for 

Hald drejes fra Hadsundvej ind på Kærbyvej. 
50 m inde på Kærbyvej kan der på venstre side 
parkeres på gruspladsen vest for gården.

Medbring:   Tøj, der passer til vejret. Gode sko. Madpakke. 
Hvis du har lyst, kan du medbringe flora og lup.

Arrangør:   Randers Kommune.
Turleder:   Anne Louise Møller Tommerup, biolog 

i Randers Kommune. Tlf. 89 15 16 57, E-mail: 
Anne.Louise.Moller.Tommerup@randers.dk 
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De vilde blomsters dag i Fussingø
Søndag den 16. juni kl. 10.00 – 12.00
Tag med på tur i den kommende biodiversitetsskov ved Fus-
singø. Skovene er drevet forstligt efter alle forskrifter – dette 
skal nu ændres således at naturen får helt frie muligheder for 
at udfolde sig. Vi vil se på tidligere tiders forsøg på at skabe 
urørt skov, se store døde træer og høre om det liv de rummer.
Mødested:  Parkeringspladsen ved Fussingø Slot, Vasevej 7, 

8920 Randers NV.
Medbring:  Tøj til vejret, evt. mad og drikke.
Arrangør:  Danmarks Naturfredningsforening og 

Naturstyrelsen Kronjylland.
Turleder:   Jan Højland.
Yderligere info: Jan Højland, mobil 24 69 38 06.
 e-mail jgh@nst.dk

De vilde blomsters dag – for børnefamilier
Søndag 16. juni kl. 13.00 – 16.00
Der er mange forskellige slags blomster på Nordre Fælled, 
vi går en tur rundt og samler ind. Tilbage i Myretuen laver 
vi blomsterkranse, og tørrer blomster, og maler fine postkort 
med naturens egne blomsterblade-farver og laver pandekager 
over bål.
Mødested:   Myretuen, Gl. Jennumvej.
Arrangør:   Natur og Ungdom, Randers.
Yderligere oplysninger: Niels Aage Nielsen,
 nielsaage61@gmail.com
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Botanik- og naturtur i Læsten Bakker
Tirsdag den 18. juni kl. 16.00 – 18.00
Tag med på en tur hvor vi går rundt i de smukke Læsten Bak-
ker og ser på planter, naturtyper, landskab og hvad vi eller 
oplever på turen. Vi vil bl.a. lede efter overdrevsplanter som 
smuk og krybende perikon. Området er en perle og rummer 
den højeste biodiversitet vi har i Randers Kommune. Vi afslut-
ter turen ved udsigtspunktet Kragebjerghøj, hvor de der har 
lyst kan nyde den medbragte madpakke
Mødested:   P-plads på Rosebakken, 

syd for Læsten 8920 Randers NV.
Medbring:   Tøj til vejret, evt. lup og evt. mad og drikke og 

noget at sidde på.
Arrangør:   Randers Kommune Udvikling, Miljø og Teknik.
Turleder:   Biolog Søren Karmark Obel og 

Biolog Pia Boisen Hansen.

Den vilde flora i Randers by
Tirsdag den 18. juni kl. 19.00 – 21.00
Biolog Peter Clausager vil vise os rundt på arealet omkring 
Radio ABC. Vi ser på den vilde flora, der findes her. Skal man 
give plads til den vilde flora inde i centrum af byen?
Mødested:   Radio ABC, Brotoften 10.
Arrangør:   Byøkologisk Forum (Tlf. 29 11 00 73).

Spiselig vandring på Nordre Fælled
Tirsdag den 18. juni kl. 16.30 – 18.00
Nordre Fælled har både åbne enge og små skovområder som 
vi vil vandre omkring for at finde spiselige ting i naturen. Alle 
er velkommen.
Mødested:   Myretuen, Gl. Fælled Vej 1 

(for enden af Gl. Jennumvej).
Medbring:  Noget at samle ting i og tøj til vejret.
Arrangør:   Bysekretariatet & Kronjyllands Spisekammer.
Turleder:   Claire Nielsen og Naturvejleder Mogens Christensen.
Tilmelding: Tilmelding er nødvendigt til Claire Nielsen, 
42 14 86 08 eller cnn@msbolig.dk
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Plantefarvet garn - Workshop for nybegyndere
Torsdag den 20. juni kl. 16.00 – 21.00
Har du lyst til at prøve at plantefarve dit eget uldgarn? Vi ind-
samler friske planter i naturen omkring Naturcenteret og far-
ver uldgarn over bål. Det er spændende at opleve hvilke farver 
der kommer frem i gryderne og ofte får vi de fineste grønne, 
gule og brune farvenuancer ud af planter som birk, kastanje, 
rejnfan og meget mere. Til hver deltager beregner vi 200g uld-
garn, som er klar til farvning. Du vil kunne købe mere garn 
på dagen, men der er begrænset plads i gryderne. Der vil 
være sandwich og drikkevarer, kaffe og the undervejs. Kurset 
er mest henvendt til nybegyndere, som ønsker en introduktion 
til feltet og tips om anvendelige planter.
Tilmelding på e-mail: naturcenter@randers.dk (begrænset 
deltagerantal) – deltagerpris er 300 kr. (kontant eller mobile-
pay ved start). Tilmeldingsfrist 17/6.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Udetøj og gerne et håndarbejde, da der vil 

være ventetid mens gryderne er på bålet.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.

Midsommer, Sejlads og Fortællinger
Tirsdag den 25. juni kl. 17.00 – 20.00 
Tag familie og venner med på Randers Naturcenter, og få sam-
men en hyggelig aften fyldt med oplevelser og historier. Aftenen 
er fortrinsvis for voksne, som ønsker at komme ud i naturen til 
en aften med sejlads på Gudenåen og fortællinger om stedet. 
Arkivaren fra Stadsarkivet, Tina Knudsen Jensen, Museum 
Østjylland vil fortælle om områdets historie og pramfarten på 
Gudenåen. Du kan komme med ud og sejle på åen i en af 
vores både, billetter udleveres efter ”først til mølle princippet” 
fra uge 25. Bålet bliver selvfølgelig tændt, så medbring gerne 
din aftensmad og grill den i den skønne midsommeraften.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, gerne madkurv til eget behov og 

gerne noget der kan grilles.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37 

og Stadsarkivet, Museum Østjylland.
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Årets gang i Gudenåengene – tur 4
Tirsdag den 2. juli kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på ca. 4 km igennem 
Vorup Enge. Dagens tema er ”sommer i engene”.  Gå dig glad 
sammen med andre i den skønne natur. Guide er naturvejle-
der Maria Brummerstedt.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:   Udetøj efter årstiden, gode travesko, 

gerne vand eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 tlf. 86 43 25 37.

Aktiv uge i Udbyhøj
Mandag den 1. juli til torsdag den 
4. juli fra kl. 10.00 – 14.00
Havnen og stranden ved Udbyhøj danner i denne uge ram-
merne for en række aktiviteter målrettet børn. Her kan du 
fiske med net, se hvilket fantastisk dyreliv der findes i vade-
havet, bygge krabbefiskestang, male på sten og meget andet 
sjovt. Tag din mor og far, eller bedstemor og bedstefar under 
armen og tag til Udbyhøj og prøv et par waders.
Mødested:   Grejbase på Udbyhøj Lystbådehavn. 

Havnevej 56, Udbyhøj 8970, Havndal.
Medbring:   Tøj til vejret.
Arrangør:   Naturpark Randers Fjord, Randers Kommune.
Turleder:   Naturvejleder Terese Scheller Sandvei.
Yderligere info: Terese Scheller Sandvei, mobil 23 83 98 05.
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Aktiv GRØN sommer
Sommerferie på
Randers Naturcenter 
Mandage - torsdage kl. 10 – 14
i ugerne 27 – 32 
Vi har masser af skønne sommeraktiviteter
i skolernes sommerferie! 

Mandag-torsdag har Naturcenterret fundet aktivite-
ter frem for børn og voksne i alle aldre. 
Ugens 4 første dage, kan du gå på jagt i søens mør-
ke vand efter vandrøvere og rygsvømmere, men du 
skal være vågen, ellers svømmer de fra dig! Du kan 
fange krible krable dyr og udfordre din mor eller far 
til en krible krable duel, hvor I ser hvem der bedst 
bevæger sig som et krible krable dyr og for at gøre 
det endnu sværere, så er det krible krable ternin-
gen der bestemmer hvilket dyr.
Du kan lege med naturens farvepalet, spille plan-
tebingo, prøve hjernevrideren eller bare nyde natu-
ren omkring dig og måske bage en pandekage over 
bål. Et ”familie-sæt” til pandekageproduktion kan 
købes for 50 kr. Dej må meget gerne medbringes 
hjemmefra.
I uge 27 og 28 vil der være mulighed for at få en 
mindre sejltur på Gudenåen i en af Naturcenterets 
både. Der vil være afgange med bådene kl. 10.15, 
11.00, 12.30 og 13.00. Billetter til dette kan afhen-
tes fra uge 26 efter ”først til mølle princippet”. I 
uge 29 til 32 kan der mandag til torsdag også være 
andre naturaktiviteter på Naturcenteret. Man kan 
se hvilke aktiviteter der udbydes på dagen på tav-
len ved indgangen. 

Mødested:   Randers Naturcenter, 
Gudenåvej 20, Randers NV.

Medbring:   Udetøj og gerne en madkurv.
Arrangør:   Randers Naturcenter 

Tlf. 86 43 25 37.
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Kanotur på Gudenåen, Langå – Randers
Søndag den 4. august kl. 10.00 – 17.00
Vi padler stille og roligt af Gudenåen fra Langå til Randers 
Naturcenter. Ved opstart og undervejs gives instruktion af de 
to kanoinstruktører. Turen er ca. 16 km lang. Erfaring fra tid-
ligere kanoture er nødvendig. Vi kigger på Gudenåens natur, 
planter og dyr undervejs. Husk madpakken.
Begrænset antal plader husk tilmelding.
Turen slutter ved Randers Naturcenter.
Mødested:  Indgangen til Langå Campingplads.
Medbring:   Tøj der må blive vådt. Vandtæt pose til mobil og 

pung, madpakke, drikkevarer, solbeskyttelse.
Arrangør:   Natur og Miljø, Randers Kommune.
Turledere:   Tommy Schøler-Troelsen & Lars Maagaard 
 (25 44 16 97).
Tilmelding:  Nødvendig på mail: naturvejleder@randers.dk, 

senest den 1.august.

Kirkegårdsvandring på Nordre Kirkegård
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 10.00 – 11.00
Nordre Kirkegård er byens nyeste kirkegård, og samtidig kan 
den i år fejre sin 100-års fødselsdag. Kirkegården ligger på et 
af de højeste punkter i byen, og har siden indvielsen i 1919 
fungeret som begravelsesplads for Randers by og Dronning-
borg landsogn. Kom med rundt, når arkivar Mathilde Storvang 
viser rundt på kirkegården og fortæller om stedets historie.
Mødested: Kapellet på Nordre Kirkegård i Randers. 
Billet 50 kr.: Kan købes på museumoj.dk.
Arrangør: Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland.

Kirkegårdsvandring på Østre Kirkegård
Torsdag den 15. august kl. 18.30 – 20.00
Danmarks kirkegårde er spændende steder, spækket med 
gode historier. Arkivar Tina Knudsen Jensen viser rundt på 
Østre Kirkegård og fortæller om stedets fortid, nutid og fremtid.
Mødested: Kapellet på Østre Kirkegård, Randers.
Billet 50 kr.: Kan købes på museumoj.dk
Arrangør: Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland.
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Skumringstur på Gudenåen 
Tirsdag den 20. august kl. 19 eller 20
Oplev Gudenåen fra sin flotteste side – en august aften med 
fuglesang, åens lyde og vind på panden. Undervejs fortælles 
der om odderen og naturen i øvrigt, men der vil også være 
masser af tid til at nyde naturen og evt. en kop kaffe. Ønsker 
man at nyde sin aftensmad i naturen, vil det være muligt at 
benytte Naturcenterets udeareal fra kl. 18.30 – 20.30, dog 
uden personale. Der er et begrænset antal pladser, og billetter 
kan afhentes gratis på Naturcenteret fra uge 33. Der vil være 
afgange med bådene kl. hhv. 19 og 20. For megen vind kan 
medføre aflysning af turen af sikkerhedsmæssige årsager
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, evt. madkurv. 
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.

Mal på sten – for børnefamilier
Lørdag den 24. august, kl. 13.00 – 16.00
Man kan lave de flotteste fantasi-dyr og andre sjove ting ved 
at tegne og male på sten! Vi sætter os i Myretuen og maler 
med posca-tusser. og når vi er færdige med stenene, går vi 
en tur rundt på Nordre Fælled og lægger stenene ud rundt 
omkring – så kan de andre gæster på Fælleden nyde sjove 
overraskelser ude i naturen! Tilsidst går vi tilbage til Myretuen 
og laver kage-dåse pizzaer over bål.
Mødested:   Myretuen, Gl. Jennumvej.
Medbring:   Tag gerne nogle runde, glatte strand-sten med, 

til at male på.
Arrangør:   Natur og Ungdom, Randers.
Yderligere oplysninger: Niels Aage Nielsen, 
 nielsaage61@gmail.com 
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Fiskeørne ved Randers Fjord
Søndag den 25. august kl. 17.00 – 19.00
Hvert efterår raster adskillige fiskeørne ved Randers Fjord, 
hvor de lever af fjordens store udbud af fisk. Vi starter ved 
fugletårnet i Øster Tørslev Kær og vandrer derefter en km ud 
af diget for at se nærmere på fiskeørnene. Der vil i området 
være mulighed for flere andre rovfugle bl.a. rørhøg.
Mødested:   Fugletårnet i Øster Tørslev Kær. 

Følg Kærvejen fra Øster Tørslev og hold 
til højre, hvor grusvejen deler sig.

Medbring:   Kikkert.
Arrangør:   Natur & Miljø, Randers Kommune.
Turledere:   Lars Tom-Petersen (28 90 88 34) og 

Benny Kristensen. 

Årets gang i Gudenåengene – tur 5
Mandag den 26. august kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på 7,1 km igennem 
Gudenåparken, Hornbæk Enge og Vorup Enge. Dagens tema 
er ”musik i naturen”. Gå dig glad sammen med andre i den 
skønne natur. Guide er naturcentermedarbejder Per Jespersen.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:   Udetøj efter årstiden, gode travesko, gerne vand 

eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 tlf. 86 43 25 37.

NATURTURE I RANDERS 24



August

Vild Mad kursus – spis naturen i Randers
Tirsdag den 27. august kl. 17.00 – 20.00
Naturen er fyldt med vilde planter fyldt med smag og duft. 
Vi går på sanketur i naturen omkring Gudenåen og finder 
planter, som vi sammen tryller til lækre små retter i Trangia 
gryderne. Du får inspiration og opskrifter med hjem, så du 
kan fortsætte i eget ukrudtsbed derhjemme, eller i naturen 
omkring dig. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 86 43 25 37 eller pr mail på natur-
center@randers.dk. Tilmeldingsfrist 22/8. Der er begrænset antal 
pladser. Deltagerpris er 200 kr. pr person (mobilepay muligt). 
Kurset er henvendt til voksne. De fire kurser over sommeren 
har samme indhold.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, kurv og små poser til sankning af 

planter, saks. Gerne en smartphone, hvor du har 
installeret Appen VILD MAD på forhånd.

Arrangør:   Naturvejleder Helle-Marie Taastrøm, 
Randers Naturcenter.

Vandretur fra Paderup til Brusgård/Krakamarken
Torsdag den 29. august kl. 18.30 – 20.30
Kender du Brusgårdsstien, overdrevsplanter, Krakamarken 
og vandets vej fra Paderup til Randers Fjord? Det og andre 
emner vil vi komme ind på vores aftenvandring syd for byen. 
Med forlægningen af Munkdrupvej er der skabt mulighed for 
at vandre og cykle sikkert fra Paderup og til Brusgård ad stier 
og stille veje. Turen er ca. 3 km og vi slutter på krakamarken 
i Brusgård. Efter arrangementet kan du gå tilbage til Paderup 
eller selv sørge for afhentning.
Mødested:   P-plads ved på Paderup Mosevej ved Merkurvej.
Medbring:   Tøj til vejret og gode sko.
Arrangør:   Randers Kunne Udvikling, Miljø og Teknik.
Turleder:   Biolog Pia Boisen Hansen og 

Naturvejleder Lars Maagaard.
Yderligere info: Lars Maagaard, mobil 25 44 16 97.
 E-mail: naturvejleder@randers.dk.
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Økologisk Høstmarked i Helligåndshuset
Lørdag den 31. august kl. 10.00 – 14.00
Der bliver forskellige stande med f.eks. økologisk frugt, grønt, 
boller, kager og honning.  Økologiske rengøringsmidler, soya-
vokslys og el-cykler. I kan også møde foreningerne Randers 
Naturpleje- og Kogræsserforening, Byøkologisk Forum og 
Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse.
Mødested:   Helligåndshuset, Erik Menveds Plads.
Arrangør:   Byøkologisk Forum, tlf. 29 11 00 73.
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Vild Mad kursus – spis naturen i Randers
Onsdag den 4. september kl. 17.00 – 20.00
Naturen er fyldt med vilde planter fyldt med smag og duft. Vi 
går på sanketur i naturen omkring Gudenåen og finder plan-
ter, som vi sammen tryller til lækre små retter i Trangia gry-
derne. Du får inspiration og opskrifter med hjem, så du kan 
fortsætte i eget ukrudtsbed derhjemme.
Tilmelding nødvendig på tlf. 86 43 25 37 eller pr mail på natur-
center@randers.dk. Tilmeldingsfrist 29/8. Der er begrænset 
antal pladser. Deltagerpris er 200 kr. pr person (mobilepay 
muligt). Kurset er henvendt til voksne. De fire kurser over 
sommeren har samme indhold.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 
Medbring:   Udetøj, kurv og små poser til sankning af 

planter, saks. Gerne en smartphone, hvor du 
har installeret Appen VILD MAD på forhånd.

Arrangør:   Naturvejleder Helle-Marie Taastrøm, 
Randers Naturcenter. 

Svampetur til Ørsted Plantage på Djursland
Lørdag den 7. september kl. 14.00 – 16.30
Vi går en tur i plantagen, som byder på et varieret landskab, 
hovedsagelig med nåleskov, men også de hedeagtige Ørsted 
Bakker, samt lidt blandet løvskov. Medbring gerne kaffe/te, 
som kan nydes under gennemgangen af svampene efter turen, 
samt betaling for fælleskørsel.  
Mødested:   P-pladsen til højre for vejen, ca. 300 meter 

sydøst for indkørslen til Ørsted Kærvej 12C, 
8950 Ørsted.

Arrangører:  Byøkologisk Forum i samarbejde med 
Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Turledere:   Kristian Nielsen (tlf. 22 47 84 88) og Bodil 
Vestergaard (tlf. 51 86 11 78).

Tilmelding:  Tlf. 29 11 00 73 (Byøkologisk Forum 
arrangerer mulighed for fælles kørsel i 
privatbiler fra Randers).

Pris:   Gratis (lidt til benzin ved fælles kørsel).
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Natur- og friluftsfestival og Naturens Dag
Søndag d. 8. september kl. 10 – 15
Kender du mulighederne for natur- og friluftsliv i Randers? 
Hvor kan man overnatte i shelters? Hvor kan man få hjælp til 
”vild mad”? Er der vandre fællesskaber i Randers? Kom og lad 
dig blive inspireret af foreninger og ildsjæle inden for området. 
I år afholder vi Natur- og friluftsfestivalen på Nordre Fælled, 
det gamle militære øvelsesterræn bag kasernen. Området 
omkring Myretuen vil være omdrejningspunktet for aktiviteter 
og boder, hvor du kan prøve, smage og udforske nogle af de 
mange muligheder i Randers Kommune.
Fra juni måned vil der være mere info og fuldt program. Se 
mere på www.randersnaturcenter.dk eller på Myretuens Face-
bookside. https://www.facebook.com/myretuenranders/.

Plantefarvet garn - Workshop for nybegyndere
Tirsdag den 10. september kl. 16.00 – 21.00
Har du lyst til at prøve at plantefarve dit eget uldgarn? Vi ind-
samler friske planter i naturen omkring Naturcenteret og far-
ver uldgarn over bål. Det er spændende at opleve hvilke farver 
der kommer frem i gryderne og ofte får vi de fineste grønne, 
gule og brune farvenuancer ud af planter som birk, kastanje, 
rejnfan og meget mere. Til hver deltager beregner vi 200g uld-
garn, som er klar til farvning. Du vil kunne købe mere garn 
på dagen, men der er begrænset plads i gryderne. Der vil 
være sandwich og drikkevarer, kaffe og the undervejs. Kurset 
er mest henvendt til nybegyndere, som ønsker en introduktion 
til feltet og tips om anvendelige planter.
Tilmelding på e-mail: naturcenter@randers.dk (begrænset 
deltagerantal) – deltagerpris er 300 kr. (kontant eller mobile-
pay ved start). Tilmeldingsfrist den 6/9.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Udetøj og gerne et håndarbejde, da der vil 

være ventetid mens gryderne er på bålet.
Arrangør:   Randers Naturcenter. Tlf. 86 43 25 37.
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September

Fuglelivet i vores bynære natur
Torsdag den 12. september kl. 19.00 – 21.00
Foredrag med Naturfotograf og kunstner Bjarne Riis Nyga-
ard, som viser billeder fra sine mange gåture og fortæller om 
de skiftende årstider, med de faste fugle og vores gæstefugle, 
som hver især bidrager med unikke oplevelser i vores dejlige 
bynære skatkammer. Bjarne Riis Nygaard fortæller også om, 
hvordan han bruger fugle som inspiration i sit kunstneriske 
arbejde. Alle er velkomne og foredraget er gratis
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Arrangør:   Randers Naturcenter.
Foredragsholder: Bjarne Riis Nygaard (mail@ivaerksaetteriet.dk).

Svampetur i Langå Egeskov
Søndag den 15. september kl. 10.30 – 12.30
Egeskovens mange egetræer huser spændende svampe, her-
af poresvampe og nogle af dem er endda spiselig. Vi går på 
jagt efter dem og ser hvad vi ellers kan finde af svampe i den 
flotte egeskoven.  Vi afslutter turen med en snak om dagens 
fund ved bordebænkesættet ved åen.
Mødested:   P-pladsen over for Langå Campingplads, 

for enden af Skovalle, 8870 Langå.
Turleder:   Biolog Pia Boisen Hansen.
Medbring:   Svampekurv og kniv, godt fodtøj og madpakken, 

hvis du vil nyde den efter turen.
Arrangører:  Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik, 

Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen 
til Svampekundskabens Fremme.

Yderligere info: Pia Boisen Hansen, mobil 25 44 16 99.
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Årets gang i Gudenåengene – tur 6
Tirsdag den 17. september kl. 13.30 – 15.30
Dagens tur er på ca. 5 km igennem Gudenåparken og Horn-
bæk Enge. Dagens tema ”Naturpleje – hvordan plejer vi natu-
ren i Randers ”.  Gå dig glad sammen med andre i den skønne 
natur. Guide er Skov - og Landskabsingeniør Rasmus Hansen.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:   Udetøj efter årstiden, gode travesko, gerne vand 

eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, 

Randers kommune, tlf. 86 43 25 37.

Hvidemøllekvarteret - før og nu 
Tirsdag den 17. september kl. 17.00 – 19.00
Området omkring Hvidemølle og Randers Naturcenter har gen-
nem årene forandret sig. Fra et roligt område med vandmølle 
videre til losseplads og til et aktivt område med småindustri. 
Pramdragerne træksti og Gudenåbadet lå her. Arkivar Tina 
Knudsen Jensen, Museum Østjylland fortæller og viser rundt.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Praktisk tøj og kontanter.
Arrangør:   Kræftens Bekæmpelse, lokalafdelingen i 

Randers og Randers Naturcenter.

Fyraftenssvampetur i Doktorparken 
Onsdag den 18. september kl. 16.00 – ca. 17.30
Vi går en lille tur og ser, hvad parken byder på af svampe. Bag-
efter gennemgår vi høsten. Hvis vi er heldige, er der måske 
noget spiseligt imellem. 
Mødested:   Lige indenfor hovedindgangen på hjørnet af 

Parkboulevarden og Viborgvej.
Arrangører:  Byøkologisk Forum (tlf. 29 11 00 73) i 

samarbejde med Foreningen til 
Svampekundskabens Fremme.

Turledere:  Kristian Nielsen (tlf. 22 47 84 88) og 
Bodil Vestergaard (tlf. 51 86 11 78).

Pris:   Gratis.
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Vild høst vandring på Nordre Fælled
Torsdag den 19. september kl. 16.30 – 18.00
Nordre Fælled har både åbne enge og små skovområder som 
vi vil vandre omkring for at finde spiselige ting i naturen og 
slutter af med at smage på noget af det vi finder. Alle er vel-
kommen.
Mødested:   Myretuen, Gl. Fælled Vej 1 

(for enden af Gl. Jennumvej).
Medbring:   Noget at samle ting i og tøj til vejret.
Arrangør:   Bysekretariatet & Kronjyllands Spisekammer.
Turleder:   Claire Nielsen og Naturvejleder 

Mogens Christensen.
Tilmelding: Nødvendig til Claire Nielsen, 
42 14 86 08 eller cnn@msbolig.dk

Kulinarisk signalkrebsetur ved Alling Å
Lørdag den 21. september kl. 14.00
Kan vi redde en truet art? Kom,  hør og smag på den invasive 
signalkrebs, som er en stor trussel for flodkrebsen i Alling Å. 
Vær med til sammen med signalkrebsegruppen og eventkok-
ken Jakob Guldhammer med at røgte og få smagsprøver på 
signalkrebs tilberedt på bål ved shelteret ved den genslyn-
gede Alling Å.
Tilmelding: Nødvendig til Hanne Wind-Larsen på e-mail:
hwl@randers.dk senest mandag den 16. september.
Mødested:   Shelterpladsen ved Årslev/Alling Å, 

Kallehavevej, 8900 Randers SØ. Brug eventuelt 
følgende koordinater: Google Maps 56.393385, 
10.144826 Kallehavevej, 8960 Randers SØ.

  Der er parkeringsmulighed ved Årslev Forsam-
lingshus, Hørningvej 6, 8900 Randers SØ. Det 
tager ca. 15 minutter at gå til shelteret herfra. 
Det er ikke muligt at køre frem til shelteret.

Medbring:   Tøj til vejret og fodtøj der kan tåle at blivevådt. 
Egne drikkevarer og 25 kr. til mad pr. deltager.

Arrangør:   Randers Kommune.
Turleder:   Knud Erik Vindum, Årslev og 

Hanne Wind-Larsen, Randers Kommune.
Yderligere info: Hanne Wind-Larsen på e-mail: 
hwl@randers.dk eller tlf. 89 15 16 86.
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Fugle ved Sødringholm
Søndag den 22. september kl. 10.00 – 14.00
Vandretur langs stranden, over heden og gennem skoven. 
Store mængder af ande- og vadefugle raster på det lave vand 
omkring Randers Fjords udløb nord for Udbyhøj. Pibeænder, 
krikænder, spover, ryler, hjejler og meget andet får vi at se. Der 
vil desuden være gode muligheder for at se havørn, vandre-
falk og andre rovfugle. Turens længde er ca. 6 km. 
Mødested:   Sommerhusene ved Sødringholm Strand. 

Fra Sødring køres ad Strandvej, og videre på 
grusvejen til enden af Skallehusene. 

Medbring:   Påklædning der passer til vejret. Kikkert. Mad og 
drikke efter behov – vi holder pause undervejs.

Arrangør:   Randers Kommune, Natur og Miljø.
Turledere:   Lars Tom-Petersen (28 90 88 34) og Benny 

Kristensen og naturvejleder Lars Maagaard.

Pindsvin i haven
Tirsdag den 24. september kl. 19 – 22
Formand Karin Albin Kjær-Hansen, fra foreningen Dansk 
Pindsvinepleje og Beskyttelse vil fortælle om pindsvinenes liv, 
og det store arbejde de gør, for at de skal overleve fremover.
De tager imod syge og tilskadekomne pindsvin, og unger der 
har mistet deres mor, som bliver plejet hos en plejer. Hvad er 
en pindsvinevenlig have, og hvorfor er de i så stor tilbagegang.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Arrangør:   Tilmelding til Byøkologisk Forum (Tlf. 29 11 00 73). 
Pris:   30 kr. (incl. Øko kaffe/te og kage + overskuddet 

går til pindsvinene).
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Oktober

Lyserød lørdag – en vandretur med mening 
Lørdag den 5. oktober kl. 13.00 – 17.00
I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse afholdes Lyserød 
lørdag, som støtter brystkræftforskningen.
Tag med på en vandretur i Gudenåparken (2 km) eller i Vorup 
Enge (7,1 km) og støt et godt formål. På turene er der guider 
fra Naturcenteret, der fortæller om naturen. Hvis man hellere 
vil gå i eget tempo og eget selskab, er dette også en mulig-
hed. Guidede turer starter kl. 13. Der er tilmelding mellem 
kl. 12-13. Det vil være muligt at købe kaffe, kage og lyserøde 
pandekager.
Deltagergebyret på 25 kr. går til kræftens Bekæmpelse.  
Mødested: 
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:  Praktisk tøj og kontanter.
Arrangør:   Kræftens Bekæmpelse, lokalafdelingen i 

Randers og Randers Naturcenter.

Se Vorup og Hornbæk Enge med dit kamera  
Søndag den 6. oktober kl. 10.00 – 14.00
Fotograf og Kunstner Bjarne Riis Nygaard holder en lille 
workshop for nybegyndere eller letøvede i fotografering med 
udgangspunkt i Vorup og Hornbæk Enge. Du lærer lidt om det 
fototekniske med dit kamera/mobiltelefon, lysmålinger, bille-
dekomposition og det at søge, og finde gode motiver i naturen.
Dagen slutter med samtale om jeres fotografier, hvor vi også 
spiser fælles frokost, som er med i deltageprisen på 200 kr. 
Begrænset antal deltagere. Tilmelding til Randers Naturcenter 
på naturcenter@randers.dk.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Arrangør:   Randers Naturcenter.
Foredragsholder og workshopleder: Bjarne Riis Nygaard.
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Oktober

Svampe- og naturtur på Krakamarken
Tirsdag den 8. oktober kl. 16.00 – 18.00
Som en del af Brugsgård ligger Krakamarken, der oprindeligt 
var en naturskulpturpark. Siden åbningen i 1992, har området 
ikke været under plov og det har betydet en udvikling af natu-
ren. Området har været afgræsset med produktionshøjskolens 
dyr, hvilket har holdt tilgroningen nede. I dag findes der en fin 
afveksling af bl.a. overdrev, slåenkrat og små fyrre-bevoksnin-
ger. På turen vil vi se hvad vi finder af svampe og planter. Vi 
afslutter turen med en snak om dagens svampe-fund.
Mødested:   P-pladsen ved Brusgård, 

Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ.
Turleder:   Biolog Pia Boisen Hansen og naturvejleder 

Lars Maagaard.
Medbring:   Svampekurv og kniv, godt fodtøj og madpakken, 

hvis du vil nyde den efter turen.
Arrangører:   Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik 

og Foreningen til Svampekundskabens Fremme.
Yderligere info: Pia Boisen Hansen, mobil 25 44 16 99.

Årets gang i Gudenåengene – tur 7
Onsdag den 9. oktober kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på ca. 8 km igennem 
Gudenåparken, Hornbæk Enge og til Fladbro og retur igen.  
Dagens tema er ”Trækfugle i Gudenåengene ”.  Gå dig glad 
sammen med andre i den skønne natur. Guide er naturvejle-
der Lars Maagaard. Dagens tur varer tre timer.
Mødested:  Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:  Udetøj efter årstiden, gode travesko, 

gerne vand eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 tlf. 86 43 25 37.
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Magi på Naturcenteret
Lørdag den 12. oktober kl. 10.00 – 14.00
Kom med til en fortryllende dag, fyldt med hekse, troldmænd 
og magi, når Naturcenteret forvandles og vi lader mystikken 
og magien flyder ud i alle kroge. Du kan brygge din egen elik-
sir, snitte og dekorere din egen personlige tryllestav eller hvad 
med at trylle en grankogle om til en ugle (vi kan ikke garantere 
om det bliver en sneugle eller en hornugle). Find dit kollegie 
og nyd et glas smør-øl i storsalen med et kandiseret æble, en 
karamel tryllestav eller måske et bålstegt æble du selv har 
kredset om. Kl. 12.30 serveres futskolopendergryde, med 
hipogrifbylder; suppen har simret hele formiddagen og er rig-
tig lækker! Er du en af de modige kan du besøge den forbudte 
skov, MEN PAS PÅ! Det er ikke til at vide hvad eller hvem, der 
gemmer sig i tågen. 
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Udetøj og gerne magisk udklædning.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.

Efterårsferie på Randers Naturcenter  
Mandag – torsdag den 14.-15.-16.-17. oktober
kl. 10.00 – 14.00
Naturcenteret har åbent i efterårsferien mandag til torsdag en 
masse aktiviteter i kan være med til. Vi tænder op i bålet og 
brændeovnen, så fingrene kan varmes både inde og ud, og 
medbringer I en madkurv kan maden evt. varmes over bål. Der 
kan bages pandekager over bålet, så medbring gerne pande-
kagedej, eller køb et pandekage-kit på Naturcenteret (50 kr.). 
Vi snitter sjove figurer, leger med naturens farvepalet og kaster 
med hestesko. Det er ikke en rigtig tur på Naturcenteret uden 
en tur til søen, for at fange nogle af de sjove kræ, der svømmer 
rundt i det ferske vand, så net, lupglas, akvarier og bestem-
melsesdug vil selvfølgelig være stillet frem ved søen. 
I kan også låne en Christianiacykel og tage på cykeltur i natu-
ren – i hvert cykellad kan sidde fire mindre børn – cykelhjelme 
udlånes også.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Udetøj og gerne en madkurv.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.
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Oktober

Æblernes dag på Rådhustorvet/Helligåndshuset
Lørdag den 19. oktober kl. 10.00 – 14.00
Det er det 14. år, at Byøkologisk Forum afholder ”Æblernes 
dag”, som er en del af BørneKulturUgen. Det bliver på Råd-
hustorvet eller i Helligåndshuset. Vejret afgør, hvor det bliver. 
Der bliver flere stande og aktiviteter med æble. Bl.a. økologisk 
grønt, æbler, boller og kager med æbler og honning. Det er en 
succès, og hvert år prøver vi at finde noget nyt med æbler. I 
kan gratis få presset to bæreposer æbler fra jeres egen have til 
saft. I skal selv medbringe en beholder.
Mødested:   Rådhustorvet foran Det Gamle Rådhus eller i 

Helligåndshuset, Erik Menveds Plads. Vejret 
afgør, hvor det bliver.

Arrangør:   Byøkologisk Forum, tlf. 29 11 00 73.

Snitteværksted -  en del af Børnekulturugen
Lørdag den 19. oktober, kl. 13.00 – 16.00
Vi stiller op ved Myretuen med snitte-værktøjs-kassen. Snitte-
Steen kommer og hjælper os med at snitte flotte ting i træ - en 
fugl, en mus, en paddehat, en ske, eller hvad du selv synes! 
Måske kan du lave nogle af årets julegaver? Og så laver vi 
dejlig varm suppe og brød over bål, så vi kan klare os igennem 
det kølige efterår.
Mødested:   Myretuen, Gl. Jennumvej.
Arrangør:   Natur og Ungdom, Randers.
Yderligere oplysninger: Niels Aage Nielsen,  
 nielsaage61@gmail.com

NATURTURE I RANDERS 36



Oktober

Løvfald og hjortebrunst i Fladbro Skov
Tirsdag den 22. oktober kl. 10.00 – 12.00
Vi vandrer en tur i Fladbro Skov og Randers Dyrehave. Løvfal-
det er i gang, dåhjortene er i brunst og kæmper om hunnerne. 
Undervejs skal vi høre om skovens historie, planter og dyr og 
om hjortenes liv i dyrehaven. Vi skal også høre om udtynding i 
skoven og de fremtidige planer for Fladbro Skov.
Turen slutter ved Skovhuset, hvor man kan evt. kan nyde 
medbragt madpakke og kaffe. 
Mødested:   Parkeringspladsen for enden af golfbanen, 

Fladbrovej/Himmelbovej.
Medbring:  Travefodtøj og en kop kaffe til at slutte af med.
Turleder:   Naturvejleder Lars Maagaard og Forstkandidat 

Ivan Guldager.
Arrangør:   Natur og Miljø, Randers Kommune.

Livet i Gudenåen netop nu 
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 – 20.30
Har du tænkt over dyrelivets tilstand i Gudenåen? Hvordan 
klarer de forskellige arter sig egentligt i forhold til miljøet og 
hinanden? Vil du opdateres på din viden og status om f.eks. 
isfuglen, signalkrebs eller vandremuslingen? Få svar på 
mange af dine spørgsmål omkring Gudenåens tilstand ved et 
inspirerende foredrag, hvor der også er plads til dine spørgs-
mål undervejs. Denne aften vil zoolog Morten Vissing fra Aqua 
i Silkeborg gøre os meget klogere på meget at det liv vi oplever 
i og ved Gudenåen. 
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.
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Årets gang i Gudenåengene – tur 8
Torsdag den 7. november kl. 13.30 – 15.30
Turen er på ca. 7,1 km igennem Gudenåparken, Hornbæk 
Enge og Vorup enge.  Dagens tema: Våde enge – hvad betyder 
det for vandmiljøet.  Gå dig glad sammen med andre i den 
skønne natur. Guide er Biolog Hanne Wind-Larsen.
Mødested:  Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:  Udetøj efter årstiden, gode travesko, gerne vand 

eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 tlf. 86 43 25 37.

Det grønne Juleværksted 
Lørdag den 16. november kl. 10.00 – 14.00
Denne dag starter julen på Randers Naturcenter og man 
kan lave forskelligt julepynt af naturmaterialer i træ, pil mm. 
Adventskranse og juledekorationer kan fremstilles – medbring 
selv lys dertil eller rul dine egne af bivoks – vi har masser af 
naturmaterialer klar. Man kan også snitte julenisser i træ og 
bage æbleskiver på bålet Der kan købes julekringle og varme 
drikke indendørs i vores hyggelige jule-café.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, Randers NV.
Medbring:   Udetøj og eventuelt egne lys til dekorationer.
Arrangør:   Randers Naturcenter Tlf. 86 43 25 37.

Trolde og nisser på Nordre Fælled
Lørdag 16. november, kl. 13.00 – 16.00
Vær med til en sjov Troldejagt ude på Fælleden – og lav nisse- 
og troldefigurer af ting fundet i naturen. Desuden er der bål, 
med risengrød og varm trolde-drik!
Mødested:   Myretuen, Gl. Jennumvej.
Arrangør:   Natur og Ungdom, Randers.
Yderligere oplysninger: Niels Aage Nielsen, 
 nielsaage61@gmail.com 
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December

Årets gang i Gudenåengene – tur 9
Mandag den 9. december kl. 13.30 – 15.30
Dette er en del af en turkavalkade, alle med udgangspunkt 
fra Randers Naturcenter. Dagens tur er på ca. 4 km igennem 
Gudenåparken. Dagens tema ”vinter og overlevelse”. Gå dig 
glad sammen med andre i den skønne natur. Guide er natur-
vejleder Helle-Marie Taastrøm.
Mødested:   Randers Naturcenter, 

Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Medbring:   Udetøj efter årstiden, gode travesko, gerne 

vand eller kaffe i en rygsæk.
Arrangør:   Randers Naturcenter, Randers kommune, 
 tlf. 86 43 25 37.
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Randers Naturcenter – et tilbud til alle
• Naturvejledning
• Naturen som læringsrum
• Aktiviteter og udeliv i det grønne
• Viden gennem aktiviteter, fordybelse og leg

Et besøg på Randers Naturcenter er et tilbud til borgere pri-
mært fra Randers kommune, som har lyst til at tilbringe en 
grøn dag på stedet.
 
Alle gæster kan komme på egen hånd indenfor vores besøgs-
tid og opleve centerets faciliteter udendørs. Når husene ikke 
anvendes til formidling og undervisning kan man også kigge 
indenfor.

Efter aftale kan institutioner, skoler og grupper låne grej og 
udstyr, leje lokaler og bålpladser eller få en naturvejleder til at 

Randers Naturcenter
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arrangere en aktivitet. Der er brugerbetaling for nogle af
tilbuddene. Læs mere på www.naturcenter.randers.dk. 

Åbningstider:
Mandag – torsdag 8.00 – 14.30 og fredag 8.00 – 13.30. 
Der tages forbehold for ferier, helligdage og lignende.
Andre åbningstider kan ofte lade sig gøre, men sker 
efter aftale.

RANDERS NATURCENTER
Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.
Naturvejleder Helle-Marie Taastrøm
Tlf. 86 43 25 37 – Mail: naturcenter@randers.dk
Naturvejleder Lars Maagaard
Mobil: 25 44 16 97 – Mail: naturvejleder@randers.dk
Naturvejleder Maria Brummerstedt 
Mobil 25 44 16 88 – Mail: maria.brummerstedt@randers.dk
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Åbent hus på Randers Naturcenter

ÅBNE LØRDAGE - KL. 10 – 14

DATOER:

APRIL: 6. - 20. og 27.

MAJ: 4. - 11. og 18.

JUNI: 1. - 8. - 22. og 29.

AUGUST: 3. - 10. - 17. og 31.

SEPTEMBER: 7. - 14. - 21. og 28.

OKTOBER: 5. og 19.

På alle disse lørdage er Naturcenteret bemandet af frivillige 
kræfter, som sørger for at gæster kan bruge stedets faciliteter. 
Der vil være adgang til Naturcenterets huse og der vil være 
udlån af grej som fiskenet, lupglas, spande mv, så man kan 
gå på jagt i søen efter smådyr.  Man kan også tænde bål og 
grille medbragt mad eller købe et ”pandekage-kit” for 50 kr.
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På alle åbne lørdage er der udlån af Naturcenterets Christiani-
acykler, hvor der i hvert lad kan sidde fire mindre børn – cykel-
hjelme lånes med. Der er mulighed for at låne kikkert, kort 
og fuglebog og tage på naturekspedition i området omkring 
Naturcenteret.
Der vil være opstillet forskellige natur-lege til fri afbenyttelse og 
endvidere vil der være sæsonbestemte aktiviteter, der er skiltet 
med ved indgangen. F.eks. kan man i oktober måned med-
bringe sine nedfaldsæbler og producere en omgang most på 
Naturcenterets mini-mosteri. Kig derfor gerne forbi med dine 
venner, naboer, børn, forældre, svigerforældre, bedsteforæl-
dre og alle andre til en hyggelig og aktiv grøn dag udendørs.

Mødested:  Randers Naturcenter, 
Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. 

Medbring:   Gerne madkurv og evt. pandekagedej eller 
andet som kan grilles på bål.

Arrangør:   Randers Naturcenter FRI – den frivillige gruppe 
på Randers Naturcenter. Yderligere information 
på tlf. 86 43 25 37.
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Randers Kommune
www.randers.dk
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