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Bustur til Slivsøvandringen og Barsø
Lørdag den 22. sept. 2018
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Fodslaws sensommertur går til den unikke naturperle Slivsøen syd for Haderslev,
hvor vi deltager i Fodslaw Haderslevs „Slivsøvandring„.
Turen går desuden til én af rigets mindste beboede øer - Barsø ved Gennerbugten.
Kort om Slivsøen: Slivsø ved Hoptrup syd
for Haderslev er på 164 hektar og dermed
Sønderjyllands tredjestørste sø.
Slivsø er i dag ejet af Naturstyrelsen Sønderjylland, og driften af søen sker i et tæt
samarbejde med Haderslev Kommune og
lokalbefolkningen.
Slivsø blev afvandet i 1957-59, så arealet
kunne bruges til landbrug.
Den blev genskabt i 2004, og det kostede
23 mio. kr. at genetablere søen.
Det siger de 15 beboere om Barsø:
Her er smukt på Barsø. Vi har det hele synes vi da selv. Strande med sand og
strande med sten. Høje klinter, hvor digesvalerne holder til. Smukke overdrev med
ungkreaturer. Græsarealer med malkekøer
og heste. Levende hegn med et rigt fugleliv og trampestier, der gør det muligt for de
tobenede at komme opover og nedover øen.
Barsø er bakket, et smukt morænelandskab
formet af den seneste istid. Her er fantastiske udsigter fra toppen af øens bakker.
Program:
Kl. 6.30
Kl. 8.50- 9.20
Kl. 9.20-12.00
Kl. 9.20-16.00
Kl. 12.00
Kl. 13-16.45
Kl. 16.00
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Slivsøen
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Opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
Morgenkaffe på startstedet
Vandring omkring Slivsøen (6 og 12 km ruter).
Frokost kan købes på startstedet.
Vandring omkring og ved Slivsøen (21 og 28 km ruter).
Afhentes af bussen kl. 16.15.
6 og 12 km vandrerne køres fra Hoptrup Skole til Barsø Færge
Ophold på Barsø. Vi vandrer en kort tur på ca. 2,5 km på Barsø - bl.a. til
Gyldenbjerg med flotte udsigter. Der indlægges en kaffepause i „Kaffehuset„
med kaffe og æblekage.
Vi sejler tilbage til fastlandet, og dagen afsluttes med et kort besøg i Den
Geografiske Have i Kolding (17.15-18.15) med efterfølgende spisning af et
måltid mad i „Den Gyldne Hane„.

Hjemkomst i Munkebo ca. kl. 21.
Pris: kr. 590 (bus, startkort, morgenkaffe med rundstykke, entré og aftensmad excl. drikkevarer)
Tillæg for udflugt til Barsø: kr. 85 (bus, færge, kaffe med kage). Udflugten er kun for
6 og 12 km vandrerne.
Turledere: Arne og Lene Kristiansen. Turen gennemføres ved min. 30 og max. 50 deltagere.
Tilmelding: til Arne efter „først-til-mølle„ princippet - arne.lene.kristiansen@mail.tele.dk
eller tlf. 2462 5697 senest 22. aug. 2018.
Depositum kr. 100 indbetales senest 7 dage efter tilmeldingen til konto 3596 3600207849.
Restbeløbet skal indbetales til samme konto senest 22. aug.
Ved tilmelding oplyses om det er med eller uden udflugt til Barsø.

Denne tur er kun for medlemmer

