
Lørdag d. 7. juli kl. 21.30 Når natten begynder 
Nat tur i skoven med fortællinger om ”De Underjordiske” – bornholmernes eget folk. Hør de 
gamle sagn, sans nattens lyde og nyd den medbragte kaffe ved et stemningsfyldt bål i skoven.  
Tur: ca. 2 timer. Mødested: P-pladsen Rytterknægten, Kongemindevejen, 3720 Aakirkeby. 
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451 
 

Torsdag d. 12. juli kl. 19.00 Maritim aftentur til Helligdomsklipperne 
Vi starter ved Bornholmerpladsen, hvor vi går ned til klipperne, og vi fortsætter ned til  
stranden ved Døndalen og retur til Bornholmerpladsen. Tur: ca. 2 timer. Mødested: 
Bornholmerpladsen, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593 
 

Søndag d. 22. juli kl. 13.00 Maritim vandring i Hundsemyre 
Hundsemyre er den største issømose, hvor der er blevet gravet tørv. Her er et fuglereservat.  
Området kan godt stå under vand. Tur: 2½ time. Mødested: Sdr. Landevej 60, Balka,  
3730 Nexø. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 

Søndag d. 29. juli kl. 13.00 Torpe Bakker 
Turen starter ved Troldetræet (har tidligere været omtalt som slangetræet), og går gennem 
den lille skovbevoksning, hvor der kun er ganske få stier. Nyder naturen, stilheden og fug-
lene. Vi kommer ud på den modsatte side til Kæret, hvor der er vildt mange sjældne planter 
pga. den særlige jordbund. Tur: 2½ time ca. 3 km i vildt terræn. Mødested: på Fejlerevej ( i 
vejkanten nær Troldtræet), 3782 Klemensker. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 
 

Torsdag d. 2. august kl. 19.00 Maritim aftentur til Melsted 
Fra Melstedgård går vi til Kobbevej op til den gamle jernbane – Gudhjembanen, hvor vi 
finder jernbanebroen. Vi går tilbage langs Melsted Å forbi møllen og Melstedgård. Tur:  
ca. 2 timer. Mødested: P-pladsen ved Melstedgård, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem.  
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593 
 

Søndag d. 12. august kl. 13.00 Maritim vandring: På sporet af Jørn Utzon 
Vi fejrer Jørn Utzons 100 års dag, for han har sat sine spor her i området, må man sige. Turen  
starter i Listed, hvor vi vandrer op til Svaneke Vandværk og Pumpstation og derefter videre 
til Svaneke vandtårn, som også er et vartegn for søfarende. Vi hører noget af den meget lange  
historie om tilblivelsen af disse to relativt små værker, som Jørn Utzon i en tidlig alder har  
begået. Tur: ca. 5 km. Mødested: P-pladsen på Listed havn (syd for havnen).  
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 
 

Lørdag d. 18. august Éndags vandretur til Sverige – se specielt program 
 

Søndag d. 26. august kl. 13.00 Fra Østerlars by til Stavehøl 
Vi går ad cykelstien til Præstegårdsskoven, efter et kig til Præstegården fortsætter vi til  
Østerlars Rundkirke. Derefter går vi til Stavehøl vandfald ad den gamle jernbanelinje.  
Tur: ca. 6,5 km. Mødested: Dagli´ Brugsen Østerlars, Nybrovej 21, 3760 Gudhjem.  
Turleder: Grethe Elleby, 5695 5341/2925 5053  
 

Søndag d. 2. september kl. 13.00 Mellem Hareløkkerne og Ekkodalen 
I Hareløkkerne besøger vi Musestien med de flot udskårne træfigurer, inden vi via Grønne- 
vadsvej og Almindingsbyen når frem til Ekkodalen. Her byder Soroptimisterne på kaffe og 

kage. Tilbageturen følger den gamle jernbane, og vi slutter med et kig indenfor i Christians-
høj trinbræt, hvor der er en lille udstilling om skovbrug og togdrift. Turen er arrangeret i 
samarbejde med Soroptimistklubben Bornholm Leonora, som på denne dag støtter det 
internationale projekt Moving the World to End Hunger i Burkina Faso, hvor alle skolebørn 
derved får et varmt måltid mad hver dag. Pris: kr. 60,00 pr. person inkl. kaffe, kage, projekt 
og turleder. Tur: ca. 3 timer inkl. udvidet kaffepause. Mødested: Legepladsen, Hareløkker-
ne, (overfor Travbanen), Segenvej, 3720 Aakirkeby. Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451 
 

Søndag d. 16. september kl. 10.00 Vandrernes Dag 2018 
Maritim vandring: Havet, den blå ko kan malkes i tusinder af år. 
Vandrernes Dag 2018 byder på en maritim vandretur i Oluf Høst fodspor fra Gudhjem til 
Salene tur/retur med noter fra kunstnerens logbøger og fortællinger om havet, sømanden og 
maleren Oluf Høst. Turen slutter ved Oluf Høst`s hjem Nørresan, hvor der efter turen er 
mulighed for at besøge Museet mod entré, men ellers er turen gratis for alle. Tur: 3 timer.  
Mødested: P-pladsen ovenfor Gudhjem by (nær svømmehal/plejehjem). 
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451 
 

Torsdag d. 20. september kl. 19.00 Planlægningsmøde på Biblioteket 
Havde du ikke lige i tankerne en tur, du gerne vil vise os? Jo da`- så kom bare til vort 
planlægningsmøde. Vi hjælper dig gerne til at begynde med. Selvom turen er den samme, 
som vi har haft, så kan en anden turleder godt gøre en forskel, og det vil vi gerne opleve i vor 
forening. Tag selv kaffe/te med, for vi bager. Mødested: Biblioteket Pingels allé 1, 3700 
Rønne. Turudvalget: Henning, Grethe, Leif og Kirsten, 5131 1207 
 

Søndag d. 30. september kl. 13.00 Gamleborg 
Start ved jagthuset. Vi vil se Alterstenen og hvad er Linkisten ? – Gamleborg er en af de 
ældste tilflugtsborge og hvorfor er der sølvsnor på en sten ? Tur: 3 timer. Mødested: Ibsker 
Jagthus, Plantagevej 37, 3751 Østermarie. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 

Søndag d. 7. oktober kl. 13.00 Vestersømarken 
Vi går på opdagelse, og finder noget, der hedder ”Svårthat” og ”Gedebakkerne”. Derefter 
passerer vi feriekolonien Egildsholm, og passerer måske også militærets skydebane. Turen 
tilbage ad stranden og sommerhusområdet. Tur: ca. 5 km. Mødested: P-pladsen, Baunevej 
15 (gl. sportsplads), 3740 Aakirkeby. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 

Søndag d. 21. oktober kl. 13.00  
Oren Hestekleven – afslutning på Maritime Vandringer 
Vi starter turen på Aarsdale havn og hører om Hestekleven med fortidsminder og går videre 
ad Strækhasebakken til Nørregårds skoven og Skovsholm området med gravhøje. Tur: 6 km. 
Mødested: Oren Aarsdale havn, 3740 Svaneke. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 

Søndag d. 28. oktober kl. 13.00 Risen Østerlars 
Vi mødes på Brugsens p-plads og går ad stien gennem Risen og Kildevad til Risenholmsvej 
og tilbage over Bøgebjerg og Åløsevej. Tur: 3 timer. Mødested: Dagli´Brugsen Østerlars, 
Nybrovej 21, 3760 Gudhjem. Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593 
 
 
 
 



Søndag d. 4. november kl. 13.00  
Almegårds Kaserne – Blykobbe og Gøngeherred 
Turen starter fra Almegårds Kasernes p-plads og vi går ad det gamle jernbanespor forbi 
Blykobbe trinbræt og passerer Blykobbe Å og Bækkegård til Gøngeherred, hvor militæret 
har deres øvelsesområder. Gode stier/veje og lidt asfalt. Tur: 2½ time. Mødested: P-pladsen 
ved Kasernen, Almegårdsvej, 3700 Rønne.  Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207  
 

Søndag d. 25. november kl. 13.00 Rønne Plantage 
Vi går en tur i Rønne Plantage, forbi fhv. grusgrave, og følger Hakkedambæk, der løber til 
Skelsmyre, som vi går rundt om. Vi passerer også Onsbæk og Tornhøj.  
Tur: ca. 6 km. Mødested: P-pladsen på Åkirkebyvej (efter Robbedalevejen), 3700 Rønne. 
Turleder: Henning Madsen, 5695 5341 
 

Søndag d. 2. december kl. 13.00 Gløggtur i Svanekeområdet  
Vi starter på Gruset og går over havnen til fyret derefter over Troldkællingen til Frenne 
Odde, hvor jeg fortæller lidt om historien. Alt efter vejr og føre går vi bagom eller forbi 
Frennegård og op over eller omkring Pærebakkerne. Vi komme så ind til byen med et 
fantastisk panorama view, går forbi kirken og til Bryghuset. Der er en lidt dårlig markvej et 
stykke af vejen. Tilmelding til Grethe tlf. 5695 5341/2925 5053 senest d. 27. november.  
Pris: 75,-/130,- (medl./ikke medl.) Tur: 6 km. ca. 2 timer + gløggarrangement på Bryghuset 
i Svaneke. Mødested: Gruset, 3740 Svaneke. Turleder: Mogens T. Kofoed, 2175 5002 
 

Årlig Kontingent for 2018   
Kontingentgrupper: 
Børn fra 0-17 år 60 kr. 
Unge fra 18-26 år 100 kr. 
Voksen fra 27-64 år 412 kr. 
Familie (ægtefælle/samlever + 
børn /unge u. 26 år) 568 kr. 
Senior over 65 år / Førtidspensionist 284 kr. 
Seniorpar, over 65 år / Førtidspensionistpar 420 kr. 
Firmamedlemsskab efter aftale 
 

Hjemmeside. 
 www.dvl-bornholm.dk 
  
E-mail: Formand klh123@city.dk 
 

Se Dvl hjemmeside på app.  
 

Dette får du for dit kontingent.    Ny Hjemmeside www.dvl.dk/bornholm 
 

• Medlemsbladet "Vandreliv" med interessante artikler og tilbud om vandreture 
• Kursustilbud 
• Motion og fællesskab 
• Mulighed for at leje vore sommerhuse på Møn og Sjælland til en fordelagtig pris. 
 

Bestyrelsesmedlemmer. 
Kirsten Lund-Hansen. fmd. Rønne 5131 1207 Husk lidt at drikke / spise til  
Grethe Elleby. kass./sekr. Rønne 5695 5341 
Henning Madsen. webm. Rønne 5695 5341 pauserne samt siddeunderlag 
Leif Bentzen best. Gudhjem 2334 9593 
Anne Grethe Mogensen. Rønne.  5648 1792 
 
Tur pris: kr.0/30 (medl. / ikke-medl.) Hvis andet ikke er angivet 

 
 
 
 

 BORNHOLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURPROGRAM 2018 
JULI – DECEMBER 

 


