
Danske Senioragronomer arrangerer 

3-dages tur på Djursland 

11 – 13 august 2021 

 

Turen har udgangspunkt i Fuglsøcentret, som ligger naturskønt nede i Mols Bjerge Naturpark. 

Adressen er: Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel. 

Se eventuelt mere om hotellet på www.fuglsoecentret.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellet ligger i et bakket område, og husene med værelser ligger i en krans om hotellet lidt oppe 

ad en skråning. Det kan måske være et problem for stærkt gangbesværede, men i påkommende 

tilfælde er det muligt at køre en bil fra restaurant/mødesal op til indgangen til værelsesgangen. 

Vi forsøger, om vi kan komme på værelserne fra kl. 11:00 ved ankomsten, men ellers kan gæsterne 

køre deres biler op til de huse, hvor deres værelserne ligger, og lade bagagen stå i bilen, til vi kom-

mer tilbage til aften. 

Lad være med at tage bagage med ind i receptionen, for man skal alligevel ud for at komme til 

værelserne. 

Frokosten på ankomstdagen er et valg mellem stjerneskud eller pariserbøf. Allerede ved tilmelding 

skal man vælge, hvad man ønsker. 

Frokosten på afrejsedagen er en let frokostbuffet. 

Udgifter til en øl/vand eller et glas vin til alle måltider, undtagen morgenmad, er indregnet i prisen. 

Efter aftensarrangementerne har vi vores helt egen gildestue, hvor der står drikkevarer i et køleskab, 

og hvor man så forsyner sig selv og noterer sit forbrug på en seddel i lokalet. Forbrug afregnes så 

når man checker ud fra hotellet. 

 

http://www.fuglsoecentret.dk/


Program: 

 

Onsdag 11/8 

11:00 – 12:00 Ankomst og indkvartering 

12:00 – 13:15 Velkomst og frokost 

13:30  Busafgang mod Møllerup Gods. 

  

 

 

 

 

Her vil godsejer Anne-Sofie Gamborg fortælle om godset og dets arbejde 

med produktion af hamp til mange formål og om naboforhold til Mols 

Bjerge Nationalpark 

Kaffe med brød på Møllerup 

 

Ca. 16:00  Bussen kører hjemad gennem Mols Bjerge 

   

 

 

 

 

 

 

18:00  Middag 

19:30  Dieter Betz med foredraget ”Luftballade” om sit begivenhedsrige liv som 

pilot 

 

 



Torsdag 12/8 

8:00 – 9:00  Morgenmad 

9:15  Busafgang mod Assentoft 

10:15  Besøg hos Vikings tyrestation i Assentoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får et kort foredrag om ændringerne i kvægavlsarbejdet gennem de 

seneste 25 år (kønssorteret sæd, DNA-selektion m.v.) 

11:30 Busafgang mod Mejlgaard 

12:30 Frokost på Mejlgaard Slotskro, hvor godsejer Michael Juel fortæller om 

godsets historie 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 Busafgang mod Stenvad 

 

 



15:00 Besøg på Mosebrugscentret i Stenvad. Rundvisning på centret v/ Carsten 

Jensen og adgang til museet.  

 

 

 

 

 

 

Mulighed for en tur med Tørvebanen (ca. 45 min.), hvis vejret tillader 

det.  

17:00 Busafgang mod Fuglsøcentret 

18:30 Middag 

19:30 Formand for Kolindsund Pumpelag, Finn Prang-Andersen, fortæller om 

sundet, dets historie og fremtid. Kolindsund er en tørlagt sø på Djursland 

med en længde på ca. 25 kilometer. Fra ca. 1872 til 1880 gennemførtes 

projektet med tørlægning af Kolindsund. I dag er det fortsat meget frugt-

bart landbrugsområde, hvor der dyrkes korn- og frøafgrøder. 

 

Fredag 13/8 

8:00 – 9:00 Morgenmad 

9:15 Busafgang til mødested med Finn Prang-Andersen, som vil vise os Kolind-

sund fra bussen så vi får gode kig ind i området 

  

 

 

 

 

11:00 Vi kører i bus langs kysten til Ebeltoft og efterfølgende til Fuglsøcentret 

 Evt. stop undervejs med forfriskning ved Ebeltoft Gårdbryggeri i Hylle-

sted Skovgårde 

13:00 Frokost og afslutning 

https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Djursland
https://da.wikipedia.org/wiki/1872
https://da.wikipedia.org/wiki/1880


Tilmelding til 3-dages tur på Djursland 11 – 13 august 2021 

 

Bestyrelsen forventer at alle deltagere er vaccinerede mod COVID19 inden 11. august. Vi forventer 

derfor at kunne gennemføre turen som planlagt. Skulle dette mod forventning ikke være muligt, vil 

indbetalte beløb naturligvis blive refunderet. 

Turen koster 3.100 kr. pr. person. 

Tilmelding skal ske senest 20. juni 2021 af hensyn til kontrakter med hotel og besøgssteder. 

Tilmeldingen er bindende for så vidt, som turen kan gennemføres.  

Der er plads til max. 50 deltagere på turen, og her gælder det kendte ”først til mølle” princip. 

Frokosten første dag skal kunne afvikles rimeligt hurtigt, derfor er der kun mulighed for enten pari-

serbøf eller stjerneskud, og det skal bestilles allerede ved tilmelding til turen. 

Tilmeldingen sendes til Ole Klejs Hansen på mail klejs@post8.tele.dk 

Hvis du har spørgsmål, kan Ole kontaktes på telefon 2945 6391. 

Tilmelding skal indeholde: 

1. Deltagers navn, telefon og e-mailadresse 

2. Bestilling af frokost d. 11. august: Skriv om det skal være Pariserbøf eller Stjerneskud 

3. Ledsagers navn og telefon og e-mailadresse 

4. Ledsagers bestilling af frokost d. 11. august: Skriv om det skal være Pariserbøf eller Stjerne-

skud 

5. Dobbeltværelse eller enkeltværelse. 

Betaling for turen skal ske til foreningens bankkonto senest 25. juni 2021 

Kontoen føres i Skjern Bank, Reg. 7780, Konto 0001588086. 

Husk at angive navn på den, der indbetaler beløbet, så vi kan henføre betalingen til rette vedkom-

mende. 

 

mailto:klejs@post8.tele.dk

