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August vrimler med spændende kulturhistoriske arrangementer. Her i dato orden:
1. 20.08.16: Tur til Gedser i samarbejde med Bevaringsforeningen i Vordingborg. Nyhedsbrev nr. 82.
2. 23.08.16: Aften spadsertur i Fanefjord Skov med Berit Christensen, Elise Hvelplund Brink m.fl. Dette Nyhedsbrev.
3. 25.08.16: Det årlige grillbesøg på Museumsgården starter kl. 14.00 på Møns Museum. Vi skal se den nye udstilling.
4. 29.08.16: Lokalhistorisk forening for Nyråd/Vinterbølle arrangerer gåtur af Mølleruten i Vintersbølleskoven.
5. 11.09.16: SENSOMMER-TUREN til Christianshavn, Christiania og Holmen i København. Detaljer i Nyhedsbrev nr. 84
6. 30.09.16: Gentagelse af turen til Radarstationen i Skovhuse, Stensved. Nyhedsbrev nr. 82.

Aftentur gennem
Fanefjord Skov
Tag med på denne aftenvandretur, som leder dig
gennem Fanefjord Skov og ud til kysten, hvor vi kan
nyde den smukke udsigt højt hævet over stranden,
mens vi tager en lille pause mellem de høje bøge. Her
spejler bøgene sig i bølgen blå. Turlængden er ca. 6 km,
så husk et par gode travesko og vand.
Vi starter turen ved den gamle skovpavillion, hvor
historiker Berit Christensen fortæller om
skovpavillionens historie, mindestenen for salget,
fællesdriften i skoven og gravhøjene. Rundt i skoven er
der mange velbevarede gravhøje, som vi kommer forbi.
På turen rundt fortæller naturvejleder Elise Hvelplund
Brink om træerne og de fugle og planter, vi møder. Vi
kommer også forbi den gamle Storkeeg.
Skovfoged Bjarne Frost Jensen deltager også på turen
og beretter om den særlige drift af skoven med
selvforyngelse, hvor vi vil se et godt eksempel på dette
undervejs.
Efter gåturen er der mulighed for at købe kaffe og kage i
skovpavillionen til 50 kr. pr person.
Mødested: Skovpavillionen i Fanefjord Skov, Fanefjord
Skovvej 6, 4792 Askeby. INGEN TILMELDING.
Tidspunkt: Tirsdag den 23. august, start kl. 18.30 og slut
ca. kl. 20.30.
Arrangør: Museum Sydøstdanmark, Danmarks
Naturfredningsforening Vordingborg og Vordingborg
Kommune, Land og Miljø.
Læs om turen på www.naturenivordingborg.dk og
www.vandrefestival.dk.
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Tid:
Mandag den 29. august 2016
kl. 19.00 – 21.00

Mødested:
P-pladsen ved Kulsbjerg Skole Nyråd afd.,
Bakkebøllevej 6.
Vi går ad Mølleruten gennem skoven og
hører om de fem møller, som var
engang og slutter i Beværterhuset.
Alle er velkomne og der serveres kaffe/the
og kage for kr. 10,- pr. person.
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