Torsdag d. 11. juli kl. 19.00 Aftentur rundt om Keramikskolen
Tag med på en kort aftentur, hvor vi vil se nogle sandstensbrud og Stenbrudsgaarden.
Fortsætter bagom Glas- og Keramikskolen, passerer et par søer og ser hvor Stenbrudsmøllen
lå. Tag aftenkaffen med som vi nyder undervejs. Tur: ca. 3 km. Mødested: Bornholms
Konservesfabrik, Stenbrudsvej 35, 3730 Nexø. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Søndag d. 21. juli kl. 13.00 Halleklippen – Nørremark
Vi kommer forbi Stenbrudssøen, en brudzone med en kobbergang. Gamle forsvarsværker,
skanser, naturhavne, Malkværn og gamle stenbrud. Turen kræver rimelig gode ben.
Tur: ca. 7 km. Mødested: Nexø Kajakklub, Stenbrudsvej 2, 3730 Nexø.
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Torsdag d. 1. august kl. 19.00 Aftentur til Teglkås og Hellig Peder
Vi starter turen og går op ad den stejle bakke, hvor Udmarksvejen slutter, og hvor vi har en
flot udsigt over mod Sverige, som kan ses i klart vejr. Vi ser, at To-Birke er ved at krybe ud
af sit skjul af vildtvoksende træer. Vandringen fortsætter mod syd til Hellig Peder og vi hører
små historier undervejs. Tilbageturen ad den stenrige kystvej mod nord, hvor vi finder rester
af skanser. Tur: ca. 4 km. Mødested: Teglkåsvej 54, 3790 Hasle.
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 11. August kl. 13.00 Sandkås til Næs i Allinge
Vi går fra Sandkås ad klippekysten mod nord til Næs i Allinge, hvor vi bl.a. passerer
Stenvæggen, Æggehønen samt strandenge, klipper og sandstrande. Tilbageturen går via
Storedal, hvor vi passerer Lundegårds stenbrud samt ser den store dæmning, der blev bygget,
da jernbanen fra Rønne – Allinge skulle åbnes i 1913.
Tur: ca. 4-5 km. Mødested: P-pladsen v/ Store Sandkås Strand, Tejnvej, 3770 Allinge
Turleder: Ib Madsen, 5115 9024 og Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Lørdag d. 17. august kl. 8.30 – 21.50 Éndags bus- og vandretur til Sverige
Efter ankomst til Ystad kører vi til Vitamölla, hvor vi vandrer langs kysten til Haväng ca. 3
km. Derefter går vi videre mod Brösarp ca. 6 – 7 km. Aftensmad i Ystad inden hjemrejsen.
Se specielt program eller hjemmeside. Tilmelding: til Grethe inden d. 28. juni 2019.
Betaling: kontant til Grethe eller indsættes på konto: Nordea reg. nr. 0650 konto nr. 6505
739 688. Husk navn ved indbetaling. Pris: kr. 450,00/ 550,00 (medl./ikke medl.). Prisen
indeholder: Bus+færge t/r, eftermiddagskaffe, aftensmad ( drikkevarer på egen regning )
samt 2 turledere. Husk madpakke til frokost og pas eller kørekort. Mulighed for opsamling:
Birgersvej 11, Aakirkeby kl. 7:15. Efter aftale med Peter. Mødested: Velkomstcenteret i
Rønne kl. 7:40. Hjemkomst 21:50.
Turledere: Peter Hansen, 4218 5813 og Henning Madsen, 5695 5341.

Søndag d. 1. september kl. 13.00 – 16.30 Tag med Soroptimisterne til
Stormfaldsskoven - i anledning af Moving the World to end Hunger 2019 – et af FN`s
fødevareprogrammer.Vi går en tur gennem ”Den magiske Port” og tager et kig ind i
Stormfaldsskoven fra 1967, hvor bøgetræerne både står eller ligger og ligner kanoer. Efter
kaffe- og kagebord, som Soroptimisterne står for i Arboretet, går turen rundt i området med
de smukke skovsøer: Suppegryden, Duedalsvandet og Store Grankule, og der er fortællinger
undervejs. Pris: pr. person kr. 60,00 inkl. tur og kaffe-kagebord. Vel mødt og vi håber på

dejlig støtte til et godt formål – bespisning af skolebørn i et af verdens fattigste lande:
Burkina Faso. Tur: ca. 3-4 km. Mødested: P-pladsen v/Arboretet, Segenvej, 3700 Rønne.
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451

Søndag d. 15. september kl. 13.00 Vandrernes Dag omkring Snogebæk
Gå dig sund – Lev længere, med dette slogan er der vandreture denne dag over hele landet.
På Bornholm starter vi med et kig ud over Balka. Derefter går turen forbi Salthammer,
Snogebæk havn, Bro og igennem sommerhusområdet. Tag gerne en ven med, turen er gratis
for alle. Tur: ca. 7 km. Mødested: Gamle Rensningsanlæg, Hovedgade 1, Snogebæk, 3730
Nexø. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813

Torsdag d. 19. september kl. 19.00 Planlægningsmøde
Så er det igen blevet tid til planlægning af nye ture til første halvdel af 2020. Mød op med
godt humør og gode ideer til nye ture. Vi hjælper dig gerne i gang, hvis du har lyst til at vise
os lige netop din ynglingstur. Tag kaffe med, vi bager. Mødested: Biblioteket, Pingels Allé
1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053

Søndag d. 6. oktober kl. 13.00 På sporet af det gamle Rønne
En vandretur i Rønnes ældste gader. Turen starter på P. A. Holms Plads, bag IMERCO. Lidt
historisk fakta under vejs. Vi slutter af med rundvisning på Rønne Theater, hvor formanden
for theateret Bodil Lunqvist byder velkommen og Ebbe Munch Larsen og Erik Hørringsen
vil vise rundt på det snart 200 år gamle theater. Derefter nyder vi vores medbragte kaffe.
Tur: ca. 2-3 timer. Mødested: P. A. Holms Plads, 3700 Rønne.
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 20. oktober kl. 13.00 Ad Naturstien ved Natur Bornholm
Turen går først til klintebakken, hvor vi ser på vandreblokkene Hanen, Kyllingehønen,
Skridebanen og derefter til Sandstensbruddet. Videre et stykke på asfalt før vi igen er på stien
som fører os over marker, til et lille Sandstensbrud og til sidst kommer vi til Byskoven, hvor
vi så næsten er tilbage. Tur: ca. 5½ km. Mødested: Natur Bornholm, Grønningen 30,
3720 Aakirkeby. Turleder: Henning Madsen, 5695 5341

Lørdag d. 26. oktober kl. 13.00 - 17.00 Medlemsfest i oktober
Vi arrangerer medlemsfest for vore medlemmer på Restaurant Rø, hvor værtinden Elly
Mortensen serverer dejlig 2- retters menu og hvor vi selv sørger for hygge og godt samvær
samt godt humør. Pris: pr. person/medlem er kun kr. 50,00 og så skal du selv betale
drikkevarer. Tilmelding senest d. 20. oktober til Leif Bentzen, 2334 9593 eller
Kirsten L-H., 5131 1207 Mødested: Restaurant Rø, Røvej 51, 3760 Gudhjem

Søndag d. 3. november kl. 13.00 Sose bugten
Vi følger en rute langs sandstranden og forcerer et klippefremspring (hvis vejret tillader det)
og kommer frem til Sose Bådelaug, hvor der er små både og fiskerhytter. Lidt fortælling
undervejs bl.a. om en katastrofal stranding i 1678 under svenskekrigen. Vi skal også forsøge
at finde en skanse på 130 m? Tilbageturen går ovenover de stejle skrænter tilbage til
kaffepausen. Tur: ca. 4 km. Mødested: Sdr. Landevej 86A (skilt th. Sose Strand og
camping), 3720 Aakirkeby. (ca. 11 km fra Rønne)
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207

Søndag d. 17. november kl. 13.00 Vandretur i Vestermarie Plantage
Vi går ad stierne rundt i Vestermarie Plantage, hvor der er mulighed for at samle natur
materialer til juledekorationer. Vi drikker vores medbragte kaffe ved Shelter hytten i
Plantagen. Tur: ca. 2 timer. Mødested: Gamle planteskole, Ørningevej 1A, Vestermarie,
3700 Rønne. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584

Søndag d. 8. december kl. 13.00 En gaddelig liden jylatur
Vi går fra Højskolen, omkring deres have, ad en sjældent gået sti til Ekkodalen. Op til
Gamleborg, den største af de bornholmske tilflugtsborge. Derefter gennem Svenskebæk, hvor
vi måske er så heldige at se Vandstær. Tilbage gennem Ekkodalen til Højskolen hvor der
bliver serveret kaffe / the og æbleskiver. Pris: kr. 40,00/70,00 (medl./ikke medl.) Gløgg kr.
40,00 Tilmelding: til Grethe senest d. 29. november. Godt fodtøj anbefales. Tur: ca. 6 km.
Mødested: Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby.
Turleder: Mogens T. Kofod, 2175 5002

Kontingent pr. d. 13. december 2018
Kontingentgrupper:
Børn fra 0-17 år
61 kr.
Unge fra 18-26 år
102 kr.
Voksen fra 27-64 år
420 kr.
Familie (ægtefælle/samlever +
børn /unge u. 27 år)
588 kr.
Senior over 65 år / Førtidspensionist
290 kr.
Seniorpar, over 65 år / Førtidspensionistpar 435 kr.
Firmamedlemsskab
efter aftale

BORNHOLM

Hjemmeside.
https://dvl.dk/bornholm/
mail: Formand ge@mail.tele.dk

Se Dvl hjemmeside på app.

Dette får du for dit kontingent.
•
•
•
•

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.
Grethe Elleby form./kass./sekr. Rønne
Kirsten Lund-Hansen best. Rønne
Henning Madsen best./webm. Rønne
Leif Bentzen best. Gudhjem
Anne Grethe Mogensen best. Rønne

2925 5053
5131 1207
5695 5341
2334 9593
5648 1792

Tur pris: kr.0/30 (medl. / ikke-medl.) Hvis andet ikke er angivet
Husk lidt at drikke / spise til pauserne samt siddeunderlag

TURPROGRAM 2019
JULI – DECEMBER

