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Kongeåstien 

Kongeåstien er en afmærket vandresti langs den gamle grænseå, Kongeåen. Vi går  

helt tæt ved åen i bunden af den brede Kongeådal.   

Vi skal gå en tur langs med Kongeåen på Kongeåstien og her kommer vi helt tæt på en 

dramatisk del af Danmarks historie. Kongeåen har været grænseegn i flere forskellige pe-

rioder, senest fra 1864 til 1920, hvor den delte Kongeriget Danmark fra Kejserriget Preus-

sen. Vi kommer også helt tæt på selve Kongeåen, for trampestien går på lange strækninger 

lige ved siden af åløbet. Det tætte følgeskab med Kongeåen giver mulighed for at opleve 

noget af Danmarks mest unikke natur.  

Vi går først en rundrute med udgangspunkt fra Frihedsbroen ved Skibelund. Derefter går 

vi mod øst fra Frihedsbroen mod Knagmølle. Turen bliver sammenlagt ca. 12 km. 



Kaninoen  

Vandretur på Endelave 

Dagens tur bliver noget anderledes end vores almindelige vandreture. Vi starter 

tidligt ud fra Castberggård kl. 7.30 og kører til Snaptun, hvorfra vi tager færgen til 

Endelave kl. 8.20. 

På Endelave møder vi Tove Yde, der i 1,5 times tid vil guide os lidt rundt i Ende-

lave by og fortælle os om livet på en dansk ø.  

Derefter følger vi en del af ”Kaninoen”, nyder vores madpakke og forhåbentlig 

den fantastiske natur, der er på øen.  

Kl. 15.50 går turen tilbage til Snaptun og Castberggård. 

 

Endelave er en af landets flotteste naturøer og rummer en enestående rigdom af 

planter, dyr og naturtyper,. Øen er kun 13,2 km² og ca. 1/3 af øen består af skov, 

hede og overdrev, men øen domineres af opdyrket land primært i syd og vest. 

Midt på øen ligger det højeste punkt, det 7,8 meter høje Snekkebjerg. Her er også 

trolde-løvskoven, en “Skagen-odde”, en sælkoloni og ikke mindst masser af vilde 

kaniner, der giver øen tilnavnet "Kaninøen". 



Kløverstierne i 

 Vejle 

 

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, som Friluftsrådet har startet. En Klø-

versti ligger i et byområde og består af fire ruter, der alle udgår fra en centralt placeret 

Kløverstipæl. Ruterne er afmærkede og har forskellig længde. I Vejle skal vi gå på de 

kløverstier, der er anlagt i Nørreskoven 

 

 Nørreskoven, på nordsiden af Vejle Fjord, er en af Vejles mest besøgte skove. Stier og 

veje gør det nemt at komme rundt, og det kuperede terræn byder flere steder på nogle 

fantastiske udsigtspunkter over fjorden. Her finder vi også de ældste skovbevoksninger 

i Vejle Kommune. Gammel bøgehøjskov er efterhånden sjælden i Danmark, så bøge-

skoven, som er plantet i begyndelsen af 1700-tallet, er ganske unik. Af byens ældste 

privilegier fra 1327 fremgår det, at Nørreskoven allerede i begyndelsen af 1300-tallet 

hørte under Vejle Byfred, som var byens bebyggede område og bymarken omkring.  

Turen bliver på 10—12 km. 



Silkeruten 

Silkeruten er en 12 km lang natur-, kultur- og oplevelsessti, der omkranser det centra-
le Silkeborg. På Silkeruten, får vi rig mulighed for at opleve et bredt udsnit af alt det, 
som Silkeborg og skovene omkring har at byde på. Et landskab, der hele tiden skifter 
fra sø til skov og samtidig fører os forbi mange af byens store kulturinstitutioner.  
 
Afhængig af hvor vi startet løber ruten fra Odden mod nord, langs søfronten og forbi 
havnen. Herfra fortsætter den til de nyanlagte søbade i syd og videre ind i Vestersko-
ven. Ruten fører os blandt andet forbi Museum Jorn, Silkeborg Museum, Aqua Akva-
rium og Dyrepark og Kunstcentret Silkeborg Bad. I skoven omkring Silkeborg Bad 
kan man opleve flere spor fra 2. verdenskrig blandt andet skyttegrave og bunkere.  



Stenhøj Strand 

ved  

Vejle Fjord 

 

Stenhøj Strand betegnes i turistbrochurerne som ”Østjyllands vildeste strand”! 

Vi tager en gåtur i området, hvor vi dels går i skoven og finder  de gamle slotsruiner 

Dels går vi en tur ned på stranden, hvor vi kan nyde den fuldstændige utæmmede na-

tur med skrænter og væltede træer.. Der er et fantastisk  flot udsigt over  fjorden og 

havet. Langs skråningen snor der sig mange trapper sig ned på stranden. 



Castberggård   

Kommende kurser  2022 

 

Vandretur på Sjælland  

Mandag d.15 — fredag d. 19. august 2022 

 

Seniorhøjskole for personer med høretab 

Tirsdag d. 23.—onsdag d. 31. august 2022 

 

Sensommerhøjskole  -  med tur til Skagen 

Søndag d. 4.—fredag d. 9. september 

 

Høreapparater—ja og hva` så? 

Søndag d. 25.—fredag d. 28. september 2022 

 

Efterårshøjskole 

Søndag d. 9. – fredag d.14. oktober 2022 

 

Glaskurser: 

Søndag d. 18.—fredag d. 23. september    eller 

Søndag d. 13.—fredag d. 18. november 

 

Kreativt kursus: 

Søndag d. 20.—fredag d. 25. november 

Patchwork 

  eller 

Løbbinding 

 


