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 Se mere på klubranders.dk

Kære læser,
I Klub Randers elsker vi oplevelser 
- og vi deler dem gerne. Derfor kan 
alle købe vores tilbud! Det kræver 
hverken medlemskab af klubben eller 
abonnement på avisen. På www.
klubranders.dk kan du se alle vores til-
bud, som enten har helt unikt indhold 
eller kan købes til særpris
Chefredaktør Axel Præstmark

Alle vores tilbud er 
angivet med forbehold
for trykfejl og ændringer.

Santorini
1 uge på den græske ø Santorini 

Nyd efteråret på den græske vulkanø Santorini, der med sin placering midt i det Ægæiske Hav 
har et mildt klima med temperaturer i september på omkring 28 grader, som vel nok må siges 
at tiltale de fl este danskere. 

Santorini er indbegrebet af gæstfrihed, varme og skønhed, og her kommer du ned i et helt 
andet gear. De smukke omgivelser som er karakteriseret ved de kridhvide huse med blå døre 
og vinduer, klipperne, det azurblå hav og de smukke solnedgange giver dig fantastiske mulig-
heder for at tage nogle af de smukkeste feriebilleder og blot nyde øjeblikket.  Den smukke ø er 
et resultat af et vulkanudbrud for tusinder af år siden. Det har gjort vestkysten stejl og bjergrig, 
hvorimod østkysten er fl ad og spækket med kilometerlange strande med sort lavasand. 
Naturen er den største seværdighed, men du møder også græsk venlighed og det gode græske 
køkken i overmål. Snyd ikke dig selv for massevis af friske grøntsager, feta, oliven og lam.

Om hotellet Summer Dream
Summer Dream er et hyggeligt hotel, der ligger i byen Kamari og tæt på stranden. Hotellet er 
familieejet og -drevet, og det er ejeren selv, som tager imod dig. Sammen med sin familie vil 
han sørge for, at du får den bedste ferie. Hotellet ligger så tæt på stranden, at du snildt kan 
nå derned iført badesandaler. Slap af, nyd livet og den gode stemning.

Tilkøb:
· Børn (2-12 år) på opredning: fra 2.798 kr.
· Afbestillingsforsikring: 195 kr.
· Årsrejseforsikring: 249 kr. 
· Mad om bord på fl yet: 160 kr. 
· Transport til og fra hotel: 170 kr.
· Eneværelsestillæg: 1.000 kr.
· Postforsendelse af billet: 75 kr. (pr. mail uden beregning).

Afrejse:
Der er afrejse fra Billund Lufthavn søndag den 20. september og hjemkomst søndag den 
27. september 2015.

Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse og inkluderer parkering i Billund Lufthavn, fl y t/r, 
fl ytillæg, 7 overnatninger på hotel Summer Dream, morgenmad samt danske rejseledere.

Pris 5.498,- 4.398,-
Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse

UDENFOR
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

LANGÅ: I Langå Egeskov fin-
der du et særegent, kroget 
skovbillede, som vi kender 
det fra guldaldermalerne. En 
kreaturbidt egeskov fra jord-
fællesskabets dage i årene før 
år 1800, hvor Langå-bønder-
nes dyr om sommeren var på 
græs i den fælles græsgang i 
Langå Egeskov. Den gamle, 
bevoksede »udmark« er på 17 
hektar. Ejet siden 1992 af Na-
turfonden under Danmarks 
Naturfredningsforening - og 
en af de få skove i Danmark 
med ret til kreaturgræsning 
som i gamle dage.

Langå Egeskov består af 
tre skønne områder: Den 200 
år gamle egeskov, en ny ege-
skovsbevoksning på 5 hek-
tar i den nordlige ende og en 
bred, blomstrende engstræk-
ning langs Gudenå. Den gam-
le egeskov med sine tykke, 
krumme stammer er et unikt 
eksempel på gammel egeskov 
i Danmark.

Egeskoven
Egeskoven er med sine op 
mod en meter tykke, krum-
me og lavstammede træer et 
unikt eksempel på gammel 
egeskov i Danmark.

Træerne har ofte tætte sam-
linger af små grene, såkaldte 
vanris, og mange af dem er 
angrebet af svampe. De gam-
le egetræer er vært for et utal af 
insekter, smådyr, mosser og la-
ver. Også hulrugende fugle fin-
der yngleplads i de mere eller 
mindre udgåede træer.

Efter at Naturfonden købte 
arealerne, afskovede fonden 
fem hektar graner nord for 
egeskoven. Det gav plads til 
selvsåede ege, ahorn og fug-
lekirsebær sammen med røn, 
hyld og andre buske. Fonden 
supplerede med plantning og 

såning af ege og agern fra den 
gamle skov.

Fra skovbrynet og ned mod 
Gudenå ejer Naturfonden et 
engareal på ca. 3,5 hektar, der 
skaber en flot overgang mel-
lem skoven og åen - og giver 
udsigt til den tidligere ejer af 
egeskoven, Løjstrup Hoved-
gård. Den gamle pramdrager-
sti mellem Randers og Silke-
borg løber langs skovbrynet. 

Der er fri adgang til fods 
også uden for stier og på alle 
døgnets tider. Hunde skal fø-
res i snor, og camping er ikke 
tilladt. 

Turforslag
Fra p-pladsen for enden af 
Skovlystvej fører en sti hen 
over engen til den gamle ege-
skov, hvor den deler sig. Til 
venstre kommer man forbi 
den nye egeskov langs med 
den gamle skovs bryn. For en-
den går man til højre ad Pram-
dragerstien, der løber mellem 
skovbrynet og engen.

Hvis man går til højre, hvor 
stien deler sig, er man straks 
inde i den gamle egeskov. 
Her er ikke markerede sti-
forløb. Man kan vælge at gå 
frem mod det åbne engareal 
midt i skoven, eller man kan 
gå langs skovbrynet mod sko-
vens nordøstlige hjørne langs 
Pramdragerstien og siden føl-
ge stien mellem den nye og 
gamle egeskov tilbage til p-
plads.

Skoven er ikke så stor, at der 
er fare for at fare vild.

Dyr og planter
Den lille bynære skovs fugle-
liv er kendetegnet ved at ha-
ve de mest almindelige fugle, 
der også forekommer i haver. 
Bogfinke, musvit, havesan-
ger, solsort, mens også skov-
fugle er spætmejse, løvsan-
ger, gransanger, tornsanger 
og rødstjert. I skoven findes 
også grønspætte og stor flag-
spætte. Af sommerfugle næl-

Langå 
Egeskov - 
et levende 
guldalder-
maleri
Et helt unikt eksempel på gam-
mel dansk egeskov.

dens takvinge, skovrandøje 
og guldhale. 

Det er egeskovens historie 
som græsningsskov, der for-
tælles i Langå Egeskov. Sko-
ven nævnes første gang i en 
markbog fra 1688. I 1700- og 
1800-tallet har de lokale bøn-
ders kreaturer gået på græs i 
skoven. Og Langå Egeskov har 
dengang sikkert været en lyså-
ben skov med få høje egetræ-
er og spredt opvækst af buske 
som hassel, tjørn og abild. Da 
skovfredningen kom i 1805, 
skulle bønderne holde deres 
husdyr ude af skoven, men i 
Langå Egeskov fik bønderne 
af skovmyndighederne tilla-
delse til fortsat at lade krea-
turer gå i skoven. Deres afbid 
i træer og knopper har skabt 
den unikke skov, som ses i dag. 
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 {Udenfor i Randers 
Amtsavis hver 
uge er skrevet af 
kommunikations-
afdelingen i Randers 
Kommune, som 
giver gode råd om 
oplevelser i naturen 
i Randers by og 
opland.

 {Du kan finde flere 
forslag til traveture i  
Randers Kommune 
på  www.natur.
randers.dk
.

 ≤OPLEVELSER

UDENFOR

Historiske cykelture i Langå og Spentrup

 {Lørdag den 20. juni, Langå

 {Turen begynder klokken 14 ved kirkegården i Langå

 {Søndag den 21. juni, Spentrup

 {Turen begynder klokken 10 ved Spentruphallerne

 {De historiske cykelture varer cirka to timer.

 {Cykelturene er led i Randers Cykelbys projekt 
”Hverdagscykling i oplandsbyer,” der ruller indover Assentoft, 
Langå og Spentrup i 2015 og 2016.

 {Det overordnede formål med projektet er at 
øge cykelpendlingen. Derfor bliver der anlagt flere 
parkeringspladser til cykler, så borgerne kan kombinere 
offentlig transport med cyklen. Desuden bliver der lagt 
diodelys i cykelstier fra de tre byer til Randers, ligesom 
borgerne har mulighed for at låne elcykler og MTB-cykler for at 
øge cykelpendlingen på de længere distancer.
.

 ≤FAKTA

HISTORISKE CYKELTURE

En stor blå pragtvandnymf på visit i 
egeskoven. Foto: Randers Kommune

Udsigt over den blomstrende eng mod Løjstrup 
Hovedgård. Foto: Randers Kommune

Mange af de krogede ege er som 
taget ud af et guldaldermaleri. 
Foto: Randers Kommune

De gamle ege får lov at falde og blive 
liggende. Det er guf for biodiversite-
ten - insekter, fugle, dyr og ikke mindst 
svampe. Foto: Randers Kommune

Velkommen til Langå Egeskov. 
Indgangen finder du på Skovlyst-
vej. Foto: Randers Kommune

Den hule eg. Ifølge gammel overtro skulle man kunne blive helbredt for al-
skens sygdomme ved at kravle gennem. Risikoen for at sidde uhjælpeligt fast 
er nu nok større end chancen for helbredelse. Foto: Randers Kommune

UDENFOR
Af Kim Brandt Thomssen
Randers Kommune

LANGÅ/SPENTRUP: Vidste 
du, at der bliver dyrket vin på 
en gammel gård i Langå? At 
det var Kong Frederik den 7. 
og grevinde Danner, der indvi-
ede jernbanen i byen, og at der 
stadig er skudhuller fra 2. ver-
denskrig på jernbanebroen? 

De historier og mange flere 
vil Egon Kristensen og Palle 
Hansen fra Langå Lokalhisto-
riske Arkiv fortælle deltager-
ne om på en historisk cykel-
tur lørdag den 20. juni.

»Der er tilflyttere i Langå, 
der ikke kender de mange hi-
storiske steder og bygninger, 
som vores naturskønne om-
råde er spækket med. Vi glæ-
der os til at vise stederne frem, 
og vi håber, at rigtig mange vil 
springe i sadlen og bruge et 
par timer på en cykeltur med 
historisk vingesus i Langå,« 
siger Egon Kristensen, der er 
formand for Langå Lokalhi-
storiske Arkiv. 

Dagen efter den historiske 
cykeltur i Langå går det løs i 
Spentrup.

Her skal cyklisterne blandt 
andet høre om Steen Steensen 
Blichers liv og levned i præste-
gården. Om det gamle gade-
kær, hvor kvinderne vaskede 
tøj, og om skolen, hvor der var 
en klasse med 84 elever. 

Cykelturen slutter ved Mu-
stard Point. Stedet var i 1943 
Hvidstengruppens modta-
geplads for våben og spræng-
stoffer til videre fordeling til 
modstandsgrupper under 2. 
Verdenskrig:

»Deltagerne kan forvente 
motion og frisk luft krydret 
med gode historier fra Spen-
trup og omegn. På cykel kan vi 
komme langt omkring, og vi 
kører i et tempo, så alle kan føl-
ge med,« fortæller Hans Nej-
sum, som er guide på turen i 
Spentrup søndag den 21. juni. 

Flere deltagere på turen vil 
sikkert genkende Hans Nej-
sum. Han var ansat som lærer 
på Blicherskolen i Spentrup i 
42 år.

På cykeltur med  
grevinde Danner
Vær med på lokalhistorisk cykletur omkring 
Langå på lørdag og ved Spentrup på søndag.

Egon Kristensen fra Langå Lokalhistoriske Arkiv er én af gui-
derne på turen i Langå. Her står han foran det gamle hospital, 
der er et af de mange historiske steder, den historiske cykel-
tur lægger vejen forbi på lørdag. Foto: Randers Kommune


