
 
 

Kontingent 2020  
Kontingentgrupper: 
Børn fra 0-17 år  63 kr. 
Unge fra 18-26 år  106 kr. 
Voksen fra 27-64 år  437 kr. 
Familie (ægtefælle/samlever + 
børn /unge u. 27 år)  620 kr. 
Senior over 65 år / Førtidspensionist  302 kr. 
Seniorpar, over 65 år / Førtidspensionistpar 452 kr. 
Firmamedlemsskab  efter aftale 
 
 

 
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 2925 5053 
Kirsten Lund-Hansen best. Rønne  5131 1207 
Henning Madsen best./webm. Rønne 5695 5341 
Leif Bentzen best. Gudhjem  2334 9593 
Anne Grethe Mogensen best. Rønne  5648 1792 

 
Hjemmeside. https://dvl.dk/bornholm/ 
 
mail: Formand ge@mail.tele.dk 
 
Se Dvl hjemmeside på app.  
 
 
 
 
 

Tur pris: kr.0/30 (medl. / ikke-medl.) Hvis andet ikke er angivet 
 

Husk lidt at drikke / spise til pauserne samt siddeunderlag. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BORNHOLM 
 
 

  

 
TURPROGRAM 2020 

JANUAR – JUNI 
 



 
 
Søndag d. 5. januar kl. 13.00 Nytårstur til Rytterknægten – 162 m. Toptur 
Vi starter året med en Toptur i Almindingen ved Kongemindet, som vi også kan gå 
op i 23 m. Derefter går vi forbi Arnagerkællingernes Frokoststen - 122 m., over 
Springbakken, Loklippen - 84 m., Dronningestenen - 93 m. og Ekkodalen. Tur: ca. 
4 km. Blå/3-4/4. Mødested: Rytterknægten, Kongemindevejen 4, 3720 Aakirkeby. 
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 
Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 Laugsaften 
Vi mødes på Biblioteket til en hyggelig aften, hvor Hanne Guldborg kommer til 
Bornholm og fortæller om sin far Louis Guldborg, der har været med fra starten i 
Vandrelauget siden 1932. På Bornholm kom han dog senere. Hun holder også et 
foredrag om en rejse i Nepal, hun har været på. Foreningen byder på kaffe og kage. 
Tilmelding: senest d. 27. januar til Kirsten 5131 1207 eller Grethe 2925 5053 
Mødested: Rønne Bibliotek Pingels Allé 1, 3700 Rønne. Turudvalget: 5131 1207 
 
Søndag d. 9. februar kl. 13.00 Vintertur - 162 m. Toptur 
Vi går en tur op til Rokkestenen 137 m. i Almindingen videre forbi mosen 
Puggekullekær 130 m. Derefter ad vejen, som er jævnt stigende op til 
Rytterknægten 162 m. Til sidst går vi til venstre ned ad bakke til Borresøen bag 
Lilleborg. Tur: ca. 6.5 km. Blå/3-4/6. Mødested: P- pladsen bag Lilleborg, 
Segenvej, 3720 Aakirkeby. Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 
 
Søndag d. 23. februar kl. 13.00 Fastelavnstur til Allinge – 50 m. Toptur 
Turen starter ved Netto, går til Svenskekajen og hører om postruten til Simrishamn, 
videre til Kampeløkke Havn, Domen, Stadionvej. Vi følger cykelstien til den 
Russiske Kirkegård og Moseløkkevej, hvor en bus væltede i 2010 med 51 
pensionister. Til sidst til Restaurant Margeritten som serverer varm kakao og 
fastelavnsbolle samt kaffe. Tilmelding: til Grethe eller Kirsten senest d. 18. 
februar. Pris: kr. 60.00 / kr. 95.00 (medl. / ikke medl.). Tur: ca. 2.5 km.  
Grøn/3-4/3. Mødested: Netto, Kæmpestranden 8, 3770 Allinge. 
Turleder: Ib Madsen, 5115 9024 
 
Søndag d. 8. marts kl. 13.00 Blykobbe Plantage – Baunehøj - 25 m. Toptur 
Blykobbe Plantage, eller Nordskoven som den hedder i folkemunde, er først og 
fremmest Rønne Byskov. Her vil vi vandre rundt ad stier, der gennemstikker 
skoven. Vi bestiger også Baunehøj, som ligger 25 m. over havet. Skoven er plantet 
på et tidligere sandflugtsområde. Tur: ca. 5 km Grøn/3-4/5.  
Mødested: Rastepladsen på Haslevej, 3700 Rønne (overfor Rosmannegård).  
Turleder: Henning Madsen. 5695 5341 
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Indmeldelse i Dansk Vandrelaug 
Sund motion – oplevelser i naturen – hyggeligt samvær 
 
Som medlem får du bl.a. gratis og guidede endagsvandre ture i Danmark, 
landsdækkende medlemskab, tilbud om vandreferier i Danmark og udlandet samt 
kurser. Medlemsbladet, Vandreliv, modtager du 6 gange om året. Tilmeld gerne din 
betaling til Betalingsservice, så fornyes dit medlemskab automatisk. 
 
Du kan melde dig ind i Dansk Vandrelaug via vores hjemmeside dvl.dk. Du er også 
altid velkommen til at kontakte vores sekretariat (hverdage 10-15, tirsdag og 
torsdag 10-17). Du kan sende os en mail på dvl@dvl.dk eller ringe på telefon 3312 
1165. Eller besøge os på Kultorvet 7,1 i vores åbningstid, som er tirsdag og torsdag 
13-17. 
 

Farvekoder for vandreruter 
Sværhedsgraden angives som en kombination af farve/hastighed/længde 

 
Farve Ruten Underlag Terræn Kondition og ben Anbefalet fodtøj 

 
Grøn  
Let rute 

Jævn vej eller sti 
hovedsageligt fladt 
terræn 

Alle kan gå den, trods mindre 
skader 

Solide sko, 
vandresko 

 
Blå 
Moderat rute 

Vekslende 
underlag/nogle 
stigninger 

Alle med rimelig kondition og 
bentøj kan gå den 

Vandresko eller 
- støvler 

 
 
Rød  
Udfordrende rute 

Hovedsageligt ujævnt 
underlag, en del 
stigninger, mindre 
forhindringer 

Man skal være vant til at gå i 
terræn og mange bakker og 
ujævnt underlag. God kondition 

Vandresko eller 
- støvler 

 
Sort 
Svær rute 

Ujævnt underlag, mange 
stigninger og 
forhindringer 

Man skal kunne færdes i ujævnt 
og meget udfordrende terræn. 
Kræver kræfter og god kodition. 

Vandrestøvler 

 

Eksempel: 
Grøn/3-4/6 betyder tur på let rute, lav fart og 6 km. lang 
Blå/4-5/10 betyder tur på moderat rute, moderat tempo og 10 km. lang 
Rød/5-6/16 betyder tur på udfordrende rute, højt tempo og 16 km. lang 
Sort/3-4/6 betyder tur på meget udfordrende terræn, lav fart og 6 km. lang 
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2. Pinsedag, mandag d. 1. juni kl. 13.00 Smålyngsværket 
Vi kommer til at gå på gammel havbund, et gammelt Sandstenbrud, hvor der er 
vand med liv i. Vi går også en tur ind i skoven. Tur: ca. 5-6 km. Blå/3-4/6. 
Mødested: Smålyngsværket, Ølenevej 47, Pedersker, 3720 Aakirkeby.  
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813   
 
Torsdag d. 4. juni kl. 19.00 Aftentur til Stenebjerg i Pedersker 
Vi mødes ved Pedersker kirke og går den korte vej til Stenebjerg, som er et fredet 
område med bautastene og en langdysse. Beretninger fra 1624 og senere fortæller 
historien om denne storstensgrav. Vi finder også de 34 skålgruber på stedet.  
Tur: ca. 3 km. Grøn/3-4/3. Mødested: P-pladsen ved Pedersker Kirke, Sdr. 
Landevej 63K, 3720 Aakirkeby. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 
 
Søndag d.14. juni kl. 13.00  
Tag med Soroptimisterne til Pedersker Jagthytte i Ølene 
Turen tager sit udgangspunkt fra Pedersker Jagthytte, hvor vi går en tur i den gode 
sags tjeneste: Moving the World to end Hunger 2020 – et af FN`s 
fødevarerprogrammer og dermed også verdensmål nr. 2 - Stop Sult. Turen er 
tilrettelagt af Conny, som vil fortælle lidt om Knægten og Varperne. Vi passerer 
Fugletårnet og Klokkerpilt og hører lidt om Ølene området. Ved slut serverer 
Soroptimisterne kaffe og kage, som er inkluderet deltagerbetalingen på kr. 60,00 
pr deltager. Inviter din familie, venner og bekendte med på denne dejlige tur i 
Pedersker Plantage og støt samtidig bespisning af skolebørn i Burkina Faso, som 
er et af verdens fattigste lande. Tur: ca. 5 km. Grøn/3-4/5. Mødested: Pedersker 
Jagthytte, Ølenevej 42J, 3720 Aakirkeby. Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451 
 
Søndag d.28. juni kl. 12.00 Sommerudflugt i Almindingen – 111 m. Toptur 
Vi starter med at spise hvor medbragte mad i Hareløkkerne. Kl. 13.00 går vi ad 
”Musestien” til Kajahald 95m. og Vognsbjerg 111 m. Videre ad cykelsti og 
gammelt togspor. Vi kommer også forbi Engbergs Badekar på turen tilbage.  
Tur: ca. 5-6 km. Grøn/3-4/6. Mødested: Hareløkkerne Legeplads, Segenvej,  
3720 Aakirkeby. Turleder: Henning Madsen, 5695 5341 
 
 

Gå dig sund – lev længere. 
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Torsdag d. 19. marts kl. 19.00 Generalforsamling 
Vi afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne på Rønne 
Bibliotek. Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke. Tilmelding på grund af 
traktement senest d. 16. marts til Grethe. 2925 5053. Mødested: Rønne Bibliotek, 
Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053 
 
Torsdag d. 26 marts kl. 19.00 Planlægningsmøde 
Turledere og andre interesserede mødes til fælles planlægning af nye ture til andet 
halvår 2020, hvor Topture stadig er på programmet. Gode ideer og tur forslag 
modtages med glæde. Tag selv kaffe med, vi bager. Mødested: Rønne Bibliotek, 
Pingels Allé 1, 3700 Rønne. P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053 
 
Søndag d. 29. marts kl. 13.00 Bornholmerpladsen - 42 m. Toptur 
Vi starter turen ved Bornholmerpladsen, derfra går vi ned i Døndalen og op til 
Amtmandstenen 42 m.o.h. Videre ad stien til Baadstad, langs med vandet tilbage 
til Helligdomsklipperne 22 m, og ender igen ved Bornholmerpladsen. Tur: ca. 6 
km. Blå/3-4/6. Mødested: Bornholmerpladsen, Helligdomsvej 14, 3760 Gudhjem. 
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593 
 
2. Påskedag, mandag d. 13. april kl. 13.00  
Aaker og Aakirkeby Plantager, samt en bid af Almindingen  
Vi udforsker området og hører om arbejdslejrens funktion før, under og efter 
befrielsen i 1945. Vi bliver konfronteret med en fortælling fra det magiske 
landskab.Vi begynder ved Aakirkeby Motorcross Klubs bane.Tur: ca. 7 km. 
Grøn/3-4/7. Mødested: Aakirkeby Cross Klub, Bygaden 13, 3720 Aakirkeby. 
Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133 
 
Søndag d. 19. april kl. 13.00 Kløvedalen og Risen i Østerlars  
Vi parkerer på Åløsevejen (se efter flaget) ved Risen/Kløvedal. Turens første del 
er på trampesti og temmelig kuperet og ujævn. En smuk tur i skoven, med 
Bautastene og gamle grave. Vi får fortalt om området af nuværende og tidligere 
beboere, Flemming Christensen og Gunni Kure. Tur: ca. 5.5 km. Blå/3-4/6. 
Mødested: Åløsevej, Østerlars 3760 Gudhjem.  
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 
 
Søndag d. 26. april kl. 13.00 Svartingedalen – 89 m. Toptur 
Vi går en dejlig forårstur i Svartingedalen, og ser bl.a. Jættebuljin 89 m., hører de 
mange fugle samt ser forårsblomsterne pible frem. Dalen ejes af 
Fugleværnsfonden, og den er fredet og tilgængelig for offentligheden.  
Tur: ca. 5 km. Blå/3-4/5. Mødested: Åhalsegård, Kirkedalsvej 25, 3790 Hasle. 
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207  
. 
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Søndag d. 3. maj kl. 13.00  
Kåsegårds sporet i Paradisbakkerne – 95 m. Toptur 
Turen går igennem Kåsegårds løkkerne, forbi nogle vandhuller, hvorefter vi 
kommer til Slingestenen 70 m. Videre til Linkisten, Ellesmyr 93 m, Grydesøen 80 
m. og til sidst Skottedalen 95 m. Paradisbakkerne er en privatejet skov og meget 
naturskønt og kuperet område. Tur: ca. 6 km. Sort/3-4/6.  
Mødested: Lisegårdsvejen 2, 3730 Nexø. Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 

Kom på toppen med DVL 

 
St. Bededag, fredag d. 8. maj kl. 11.00 - 14.00 

Topmøde på Hammerknuden 
Kom med på toppen med Dansk Vandrelaug – det er DVL vandreprojektet 2020, 
hvor danskerne kommer ud at gå på vandrestier og oplever lokale toppunkter med 
flotte udsigter over hele landet – krydret med fortællinger og historier. Her på 
Bornholm laver vi 3 forskellige ture med samme start- og slutpunkt. Den ene tur, 
som går Hammerknuden rundt, er arrangeret af Københavns afdeling med Kjesten 
Bruun og Eva Castberg som turledere. Se nærmere på Københavns afd. 
hjemmeside. Kl. 13.30 samles vi alle ved Hammer Fyr, hvor Fyrmester Niels-Jørn 
Jensen vil fortælle om sit område og DVL Bornholm vil byde på kaffe og kage til 
deltagerne. 

 
St. Bededag, fredag d. 8. maj kl. 11.00 Toptur  på Hammerknuden – 90m.  
Vi starter turen ved Hammerfyr – 81 m. og går ned fra toppen til Salomons Kapel. 
Videre tværs over til Osandbugten, Radiumkilden, Tizlasletten – 90 m. rundt om 
Hammersøen og tilbage til Hammerfyr. Man kan også gå op i fyret - 21 m.  
Kl. 13.30 samles vi med de andre deltagere fra turene. Tur: ca. 5 km. Blå/3-4/5. 
Mødested: Hammeren Fyr, Fyrvej 15, 3770 Allinge. Turleder: Henning Madsen, 
5695 5341  
 
St. Bededag, fredag d. 8. maj kl.11.00 Toptur på Hammerknuden – 81m. 
Vi laver også en lille kortere tur, som går fra Hammerfyr ned til Hammersøen, 
Sæne Havn, Opalsøen og retur til Hammerfyr. Kl. 13.30 samles vi med de andre 
deltagere fra turene. Tur: ca. 4 km. Grøn/3-4/4. Mødested: Hammeren Fyr, 
Fyrvej 15, 3770 Allinge. Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 og  
Grethe Elleby 2925 5053 
 
 
Kan du lide at komme ud i naturen - så tag på vandretur med DVL 
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Hurra - vi har fødselsdag 
 
Søndag d. 17. maj kl. 13.00 Hurra - vi har fødselsdag  

DVL afholder 90 års fødselsdag, og det skal fejres i Ekkodalen. Naturstyrelsen vil 
fortælle om Bornholms største naturgenopretningsprojekt – Ekkodalens Moser. 
Conny Ogareck vil lede en tur i Ekkodalen, hvor Dorte Bugge Jensen fra 
Naturstyrelsen også deltager og derefter byder vi på kakao, kaffe og te samt kage.  
Tur: ca. 3½ time Mødested: Ekkodalen, Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. 
Turleder: Conny Ogareck, 4041 4451 
 
Onsdag d. 27. maj kl. 9.30 – 15.55 Turen går til Christians Ø 
Tag med på denne dejlige tur til Christians Ø, hvor vi møder vor lokale guide på 
havnen. Guiden fører os rundt på øen og fortæller. Besøger også de to tårne. Vi har 
bestilt sandwich, som vi indtager i Kongens have. Vi skal mødes med en anden 
gruppe fra DVL, som også tager turen den dag. Husk siddeunderlag, drikkevarer 
inkl. kaffe. Pris: kr. 340,- / 400,- (medl./ikke medl.) Børn til14 år kr. 150,- 
Bindende tilmelding senest d. 20 - 5 til Grethe Elleby tlf. 2925 5053  
mail: ge@mail.tele.dk Betaling til Grethe på konto: reg. 0650 konto 6505 739 688 
Husk navn og medl.nr. Sejlturen ledes af Kirsten Lund-Hansen og er inkl. 
færgebillet, frokostsandwich og lokal guide. Turister og gæster er velkomne. 
Færgeafgang kl. 10.00 mødetid senest kl. 09.30 ved færgeafgangen. Sejlads ca. 55 
min. Gratis bilparkering oven over byen, så beregn ekstra tid. Vi returnerer fra øen 
kl.15.00 og er i Gudhjem kl.15.55. Tur: 1½ times guidning. Mødested: 
Christiansøfartens billetkontor, Ejner Mikkelsensvej 25, 3760 Gudhjem 
Turledere: Grethe Elleby 2925 5053 og Kirsten Lund-Hansen 5131 1207 
 

Bliv turleder – det er ikke svært. Dansk Vandrelaug skaber gode 
vandreoplevelser, men det sker ikke uden turledere 
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