
 
 

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 
Erik Hørringsen best. Aakirkeby  2572 2584 

 
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 
JULI – DECEMBER 

 



 
 
Søndag d. 5. juli 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.  
Tilmelding påkrævet til Grethe, 2925 5053 eller Kirsten, 5131 1207 
Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Sort/3-4/6  
Mødested: Lisegårdsvejen 2, 3730 Nexø.  
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 
Onsdag d. 8. juli kl. 19.00 Aftentur til Rubinsøen og Tofte 
Vi mødes på P-pladsen på Glasværksvej i Hasle Lystskov og går til Rubinsøen, 
Tofte, Bagå, Levka. Vi passerer gammelt industriområde, hvor nye naturområder 
genindvindes.  
Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/5  
Mødested: P-pladsen på Glasværksvej, 3790 Hasle.  
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 
 
Søndag d. 19. juli 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 Sværhedsgrad: Blå/3-4/6  
Mødested: Åløsevej, Østerlars 3760 Gudhjem.  
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 
 
Torsdag d. 23. juli kl. 19.00 Aftentur Relieffer i Rønnes byrum 
Vi skal ud i byrummet i Rønnes gader og starter på hjørnet af Storegade/Silkegade 
og følger guiden Relieffer i byrummet. Rønne rummer mange spændende 
keramiske relieffer. De fortæller interessante historier, hvis man tager sig tid til at 
stoppe (12 stop) op og studere dem.  
Tur: ca. 4 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/4 
Mødested: v/Hjorths Keramikfabriks Butik, Krystalgade 5, 3700 Rønne.  
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 
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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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Søndag d. 25. oktober kl. 13.00 Bornholmerpladsen - 42 m Toptur 
Vi starter turen ved Bornholmerpladsen, derfra går vi ned i Døndalen og op til 
Amtmandstenen 42 moh. Videre ad stien til Baadstad, langs med vandet tilbage til 
Helligdomsklipperne 22 m, og ender igen ved Bornholmerpladsen.  
Turen er gratis for alle. 
Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/6  
Mødested: Bornholmerpladsen, Helligdomsvej 14, 3760 Gudhjem.  
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593 

 
Søndag d. 8. november kl. 13.00 Rundt om og i Gudhjem – 50 m Toptur 
Vi skal nyde udsigten, oven over Gudhjem, ud over de røde tage. Turen går også 
gennem stræder og gænger rundt i Gudhjem, hvor vi ellers aldrig kommer.  
Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/5  
Turen er gratis for alle. 
Mødested: Store P.plads havnen, 3760 Gudhjem.  
Turleder: Leif Bentzen, 2334 9593 
 
Søndag d. 22. november kl. 13.00 Ringebakke bruddet – 69 m Toptur 
Vi går fra toppen af bruddet ned mod vandmøllen, som er en overfaldsmølle. 
Videre til havnen, hvor vi studerer de kasserede monumentstene, derefter til 
Pieren, hvor man udlastede granit. Til slut under DGI broen, kravler op gennem 
bunkeren til toppen og nyder de mange scenerier nede i bruddet  
Tur: ca. 3 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/3  
Turen er gratis for alle. 
Mødested: Ringebakke bruddet, Borrelyngvej, 3790 Hasle.  
Turleder: Ib Madsen, 5115 9024  
 
Søndag d. 6. december kl. 13.00 Gløgg tur. Det nordlige Svaneke 
Vi går rundt om de gamle skanser og Magasinbygningen. Over Vigehavn og 
Templet, ser Hammerslet, Russergravene, Krudtmagasinet og gamle Bautastene, 
som længe har været glemt. Vi fortsætter til Skansen og Grynebæk og Dyrlæge 
Jürgensens mindesten og ad snoede skovstier forbi smukke klippepartier, hvor de 
underjordiske bor. Flere Bautasten og et sted med Skåltegn og hjem med en fin 
udsigt forbi det gamle Galgested og til Bryghuset, hvor gløgg, æbleskiver, kaffe 
og småkager venter.  
Tilmelding: til Grethe 2925 5053 senest d. 30. november.  
Pris: 75,-/130,-(medl./ikke medl.)  
Tur: ca. 3 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/3 
Mødested: Gruset, 3740 Svaneke.  
Turleder: Mogens T. Kofod, 2175 5002 
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Torsdag d. 13. august 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. 10. august til Grethe. 2925 5053 
Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.  
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053 

 
Søndag d. 16. august kl. 13.00 Blykobbe Plantage 
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. Skoven er plantet på et tidligere sandflugtsområde. Vi tager anden halvdel 
af turen fra marts.  
Tur: ca. 5 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/5  
Mødested: P-pladsen Antoinettevej, 3700 Rønne.  
Turleder: Henning Madsen. 5695 5341 
 
Lørdag d. 22. august kl. 9.30 – 17.10 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. Vi har bestilt sandwich, som vi 
indtager i Kongens have. Husk siddeunderlag, drikkevarer inkl. kaffe.  
Pris: kr. 295,- / 350,-(medl./ikke medl.) Børn til 14 år kr. 150,-.  
Bindende tilmelding senest d. 17. august 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 
parkering oven over byen, så beregn ekstra tid. Vi returnerer fra øen kl.16.15 og er 
i Gudhjem kl.17.10.  
Tur: 1 times guidning.  
Mødested: Christiansøfartens billetkontor, Ejner Mikkelsensvej 25, 3760 
Gudhjem.  
Turledere: Grethe Elleby 2925 5053 og Kirsten Lund-Hansen 5131 1207. 

 
 

Husk praktisk påklædning/fodtøj da turene 
gennemføres uanset vejret 

. 
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Gå dig sund – lev længere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag d. 30. august kl. 13.00 Gryet i Bodilsker 
Turen er ikke så lang, men hvad den ikke har i længde har den i skønhed. 
Bautastenlunden er meget stemningsfuld med masser af fuglesang og ro. Vi 
kommer også forbi / besøger Bornholms skulpturpark. Måske et besøg i Bodilsker 
Kirke til slut.  
Tur: ca. 3.5 km Sværhedsgrad: Grøn/3-4/3.5  
Mødested: Bodilsker Kirke, Rønnevej 44A, 3730 Nexø.  
Turleder: Erik Hørringsen, 2572 2584 
 
Søndag d. 13. september 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 Sværhedsgrad: Grøn/3-4/7 
Mødested: Aakirkeby Cross Klub, Bygaden 13, 3720 Aakirkeby.  
Turleder: Birgitte Borgen Müller Marcussen, 2964 5133 
 
 

Kom på toppen med DVL 
 
 
 
 

Bliv turleder – det er ikke svært. Dansk Vandrelaug skaber gode 
vandreoplevelser, men det sker ikke uden turledere 
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Søndag d. 20. september kl. 13.00 På Toppen med Dansk Vandrelaug 
Vandrernes Dag, Brændesmark - 72 m Toptur 
Vi starter med at gå op igennem Gyldensåen, som har sit udspring i Lindesbjerg 
midt mellem Bastemose og Svinemose, løber omkring Østermarie for at udmunde 
mellem Bølshavn og Listed. Videre til Kuremøllen, hvor vi gør holdt, ser på og får 
fortalt om møllen af Margrethe Sommer. Turen tilbage går ad små asfaltveje. 
Turen er gratis for alle.  
Tur: ca. 6.5 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/6,5  
Mødested: P.- Plads Skansen Bølshavn, 3740 Svaneke.  
Turleder: Peter Hansen, 4218 5813 
 
Torsdag d. 24. september kl. 19.00 Planlægningsmøde 
Så skal vi planlægge nye ture til 1. halvår 2021. Har du en smuk tur, du vil dele 
med os, så er  det lige det, vi har brug for. Turledere og andre interesserede 
medlemmer er velkomne. Tag selv kaffe med – vi bager. 
Mødested: Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, 3700 Rønne.  
P.b.v.: Grethe Elleby, 2925 5053 

 
Søndag d. 4. oktober kl. 13.00 Arnager by, bro og havn - 20 m Toptur  
Vi mødes på p-pladsen på Redningsvejen i Arnager og går op gennem byen ca. 
17-20 m.o.h. og ser de flotte udsigter og velholdte huse. Går derefter til en 
jættestue og fortsætter via gl. industriområde ned på stranden til den nye flotte bro 
og ud til havnen.  
Turen er gratis for alle. 
Tur: ca. 4 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/4 
Mødested: P-pladsen på Redningsvejen i Arnager, 3700 Rønne.  
Turleder: Kirsten Lund-Hansen, 5131 1207 
 
Søndag d. 11. oktober kl. 13.00 Ekkodalen fra trappe til trappe 
Ganske let klippesti og skovveje fører os til Ekkodalens eng, der nu ligger åbent 
hen med græssende køer. Engen kan være våd, så tag vandrestøvler på.  
Tur: ca. 6 km Sværhedsgrad: Blå/3-4/6  
Mødested: P-pladsen nord for Springbakkehuset, Springbakkevejen 8, 
Vestermarie 3720 Aakirkeby  
Turleder: Birgitte Borgen Marcussen, 2964 5133  
 
 
 
Kan du lide at komme ud i naturen - så tag på vandretur med DVL 
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