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Kanoture i Jylland
Tur n r. 1
Mosbjerg-Uggerby

Tur n r. 5
Bindslev-Uggerby

Uggerby Kanofart • Tlf. 98 97 53 04

Uggerby Kanofart • Tlf. 98 97 53 04

Turen med start i Mosbjerg går gennem smukke,
naturskønne omgivelser, der giver mulighed for at
opleve kanoturens mangfoldige indtryk. Mosbjerg
kan varmt anbefales som start for en endagstur. I
Mosbjerg er der rig mulighed for overnatning —
enten i eget telt eller i de opstillede shelters, som
findes på den primitive overnatningsplads. Her er
der også toilet og bålplads.

Hvis man vil gå på opdagelse i det skønne Bindslev
og derefter sejle i kano til Uggerby eller stranden, er
Bindslev det ideelle udgangspunkt for en 2,5 times
kano(n)oplevelse, der fører en igennem områder,
som ikke ses magen til andre steder i Danmark.
Medbragt mad kan nydes ved foden af Danmarks
største fisketrappe til lyden af rislende vandfald. Er
tiden til det, bør elværkets udstilling besøges.

Tur n r. 2
Tørring-Klostermølle

Tur n r. 6
Tørring-Voervadsbro

Tørring Kanoudlejning • Tlf. 75 80 13 01

Tørring Kanoudlejning • Tlf. 75 80 13 01

Uanset om du er af sted sammen med dine børn,
venner eller kæreste, får du en unik naturoplevelse
på denne todages kanotur. Har du en travl hverdag,
giver en kanotur dig ro og tid til at slappe af og lade
dine batterier op. Med overnatning i standardhytte
på campingplads har vi tænkt på det hele for dig.
Du skal selv medbringe: sengelinned, håndklæder og
viskestykke.

Luksus kæreste-/forkælelseskanotur med en
overnatning på hotel. Tag en dejlig tur i kano på
Gudenåen i to dage. Oplev Danmarks smukkeste
kanotur ved at sejle på Gudenåen.
Med overnatning på hotel har vi tænkt på det hele
for dig, og du skal kun tænke på at holde fri. Der
kan tilkøbes burger-frokostkurv, og grill-menu kan
bestilles ved reservation af kano og overnatning.

Tur n r. 3
Bjerringbro-Randers

Tur nr. 7
Ry-Ans

Silkeborg Kanocenter • Tlf. 86 80 30 03

Silkeborg Kanocenter • Tlf. 86 80 30 03

Jeres kano ligger klar på startstedet kl. 9.00 og skal
være fremme ved slutstedet senest kl. 15.00.
En super tur i børnehøjde på tre dage med to
overnatninger undervejs på Langå Camping og
Randers City Camp. På begge pladser står der et
opslået telt klar til jer ved ankomst. Bemærk, at det
ikke er tilladt at medbringe hunde på denne tur.

Kanotur på 48 km af tre dages varighed. Kanoen
ligger klar på startstedet kl. 9.00 og skal være
fremme ved slutstedet senest kl. 16.00. Et 4 personers
iglotelt udleveres sammen med kanoen. Teltet er
herefter jeres ejendel og tages med hjem efter turen
til fremtidig brug.
Vi anbefaler undervejs at tage 1. overnatning på
De Små Fisk Teltplads og 2. overnatning på Sminge
Teltplads (overnatningsgebyr er ikke inkl.).

Tur n r. 4
Silkeborg-Bjerringbro

Tur n r. 8
Tørring-Fladbro

Silkeborg Kanocenter • Tlf. 86 80 30 03

Ry Kanofart • Tlf. 86 89 1167

Absolut luksus på 1. klasse kombineret med en
todages kanotur. Efter en dejlig dag på vandet
bliver I budt velkommen på Kongensbro Kro med
eftermiddagskaffe og kage. Til middag serveres der
en 3-retters menu med efterfølgende overnatning i
dobbeltværelse på Kongensbro Kro. Efter morgenmadsbuffeten fortsætter I på dag 2 turen mod
Bjerringbro Teltplads.

Den ultimative Gudenå-tur fra udspring til fjord.
160 km med alt, hvad Gudenåen kan tilbyde af natur,
by, kultur og historie. Hvis du er til telt og bål i en
uges tid og vil prøve kræfter med både den smalle
junglelignende å og de større søer, kommer du på
denne syv dages tur igennem stort set alt det, der
er at se på Gudenåen. Overnatning i eget telt på
campingpladser undervejs.

Kilde: kanoferie.dk, rrggedbl-kanofartAk-, silkeborgkanocenter:dk, kano-urllejning.dk (04.11.2020, redigeret)
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Hoteller på Bornholm
Allinge Badehotel

Hotel Fredensborg

Løsebækgade 3, 3770 Allinge

Strandvejen 116, 3700 Rønne

Allinge Badehotel ligger i Allinge og tilbyder
indkvartering ved stranden 5 km fra Hammershus.
Der er forskellige faciliteter, såsom restaurant,
fælles opholdsstue og have. Der tilbydes desuden
familieværelser samt terrasse. Der tilbydes gratis
wi-fi. Der er eget badeværelse med bruser, hårtørrer
og gratis toiletartikler. Værelserne på hotellet har
opholdsområde.
Gæsterne på Allinge Badehotel kan nyde
kontinental morgenmad eller morgenbuffet.
Området er populært til vandre- og cykelture, og
der tilbydes cykeludlejning på hotellet.

Dette hotel ligger ved havet i Rønne, 5 minutters
kørsel fra Bornholm Lufthavn. Der tilbydes
indkvartering med balkon eller terrasse, gratis wi-fi
og gratis parkering. Hotellet har en fransk-inspireret
restaurant med havudsigt, som serverer fiske- og
skaldyrsbuffet.
Samtlige værelser på Hotel Fredensborg har
skrivebord. Der er eget badeværelse med brusebad
og hårtørrer. Hotellet har desuden bar, lounge,
spabad og en rummelig have. Bygningen og udsigten
kan også nydes fra den fælles terrasse. Fredensborg
Hotel ligger under 10 minutters kørsel fra Rønne
Færgeterminal.

Hotel Gudhjem

Hotel Siemsens Gaard

Brøddegade 29, 3760 Gudhjem

Havnebryggen 9, 3740 Svaneke

Dette hotel ligger i centrum af Gudhjem og tilbyder
værelser med tv og gratis wi-fi. Bådterminalen til
Christiansø ligger 150 meter derfra.
Samtlige værelser på Hotel Gudhjem har et
opholdsområde, fladskærms-tv og eget badeværelse
med brusebad. Nogle af værelserne har udsigt
over Østersøen. Fritidsfaciliteterne omfatter
indendørs swimmingpool, petanquebane og
billardbord. Gæsterne kan også slappe af med en
bog fra hotellets bibliotek. Restauranten på selve
ejendommen serverer dagens ret til middag.
Oluf Høst Museet ligger 5 minutters gang fra Hotel
Gudhjem. Rø Golfklub og Gudhjem Golfklub ligger
desuden mindre end 5 km derfra.

Dette hotel ligger i en charmerende bygning fra
1600-tallet på Bornholm og tilbyder fantastisk udsigt
over Østersøen. Samtlige værelser har fladskærmstv og køleskab. De lyse værelser på Hotel Siemsens
Gaard er indrettet i marineblå og cremehvide farver.
Nogle af værelserne har udsigt over haven eller
havet. Der er både gratis wi-fi og gratis parkering.
Gæsterne kan slappe af i Siemens Gaard Hotels
sauna og træne i fitnesscentret. Herudover kan man
svømme ved Svaneke Havn, som ligger 100 meter
derfra.
Den sæsonåbne restaurant serverer danske og
franske retter tilberedt med lokale råvarer. Gæsterne
kan spise på terrassen, mens de nyder udsigten over
havetog havnen

Sverre's Hotel

Hotel Balka Strand

Snellemark 2, 3700 Rønne

Boulevarden 9, 3730 Neksø

Dette intime, familieejede hotel ligger i det centrale
Rønne. Byens hovedtorv og Rønne Færgeterminal
ligger begge 300 meter derfra. Morgenmadslokalet
tilbyder gratis kaffe, te og kakao døgnet rundt.
De enkelt indrettede værelser på Sverre's Hotel
har tv, opholdsområde og eget badeværelse.
Gæsterne tilbydes gratis trådløs internetadgang på
værelset. Den hyggelige gård og rosenhave er et
dejligt sted at spise morgenmad eller slappe af om
eftermiddagen. Der er gratis parkering.
Bornholms Museum ligger mindre end 10 minutters
gang derfra, og der er kun 200 meter til Nørrekås
sandstrand.

Dette fredfyldte bornholmerhotel ligger blot 150
meter fra Balka Strand. Der tilbydes gratis trådløs
internetadgang i de fælles områder, parkering og
udendørs swimmingpool. Neksø ligger 2,5 km derfra.
Hotel Balka Strands ferieboliger har opholdsområde,
køleskab, satellit-tv og egen terrasse. Samtlige
lejligheder har desuden køkken eller tekøkken. Der
kan lånes barnestole i receptionen.
Restaurant Balka Strand serverer danske og
internationale retter. Efter middagen kan gæsterne
slappe af med en drink i baren.
Der er også sauna og legeplads. Gæsterne kan spille
skak, billard og petanque i den frodige have.
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Hotel Sandvig Havn

Hotel Skovly

Strandpromenaden 5, 3770 Allinge

Nyker Strandvej 40, 3700 Rønne

Dette fredelige hotel ligger på Bornholm ved
Sandvig Havn. Der tilbydes værelser med eget
badeværelse og terrasse med fantastisk udsigt
over Østersøen. Sandvig Strand ligger blot 200
meter derfra. Samtlige værelser har tv, og nogle
af værelserne har havudsigt. Der er gratis trådløs
internetadgang. Fritidsfaciliteterne omfatter en
tv-stue og en indre gårdhave.
Naturreservatet Hammerknuden og den
middelalderlige slotsruin Hammershus ligger blot
et par minutters gang fra Sandvig Havn Hotel.
De omkringliggende gader byder på butikker og
restauranter. De lokale busser standser i nærheden.

Dette hotel ligger i en fredet skov, blot 5 km fra
Rønne og 150 meter fra en sandstrand og Østersøen.
Der tilbydes friske, moderne værelser med sofa og
satellit-tv. Der er gratis wi-fi.
Værelserne på Hotel Skovly er fordelt på 5 fløje
og har eget badeværelse. Hotellet serverer dagligt
morgenbuffet. Om sommeren er den rummelige,
møblerede terrasse et dejligt sted at nyde solen.
De rolige, naturskønne omgivelser er ideelle
til vandreture og fiskeri. Der er cykeludlejning
på stedet, og cykelstierne begynder lige uden
for hotellet og fører til det omkringliggende
skovområde.

Stammershalle Badehotel

Hotel Friheden

Sdr. Strandvej 128, Stammershalle, 3760
Bådsted

Tejnvej 80, 3770 Allinge

Dette charmerende hotel har en fredelig
beliggenhed på Bornholms klippekyst og byder på
fantastisk udsigt over Østersøen og Christiansø.
Hotellet huser en gourmet-restaurant, der serverer
friske, lokale specialiteter.
De lyse og luftige værelser på Stammershalle
Badehotel har tv og badeværelse. Der er gratis
wi-fi. Samtlige værelser har havudsigt.
Fritidsaktiviteterne omfatter bl.a. tennisbaner, og
der er gratis parkering på selve ejendommen.
Helligdomsklipperne og Døndal-vandfaldet ligger
begge omkring 2 km fra Stammershalle. Gudhjem
ligger 8 minutters kørsel derfra.

Dette hotel ligger 25 minutters kørsel fra Rønne
Havn og 100 meter fra stranden i Sandkås.
Overnatningsstedet ligger ved havet, og der er
adgang til spabad og sauna samt indendørs pool.
Alle værelser på hotel Friheden har privat balkon
eller terrasse. Nogle værelser har panoramaudsigt
over Østersøen. Der er desuden tv og køleskab. De
fleste værelser har kogeplader, te- og kaffefaciliteter
og gulvvarme på badeværelset. Restauranten
byder på en å la carte-menu, der kombinerer
skandinaviske ingredienser med ingredienser fra
middelhavsområdet. Frihedens cafe-bar serverer
kaffe, snacks og lokalt brygget øl.
Der er mulighed for at slappe af på den møblerede
havterrasse og i wellnesscentret.

Kanns Hotel

BB-Hotel Rønne Bornholm

Eskildsgade 6, 3720 Åkirkeby

Store Torv 17, 1., 3700 Rønne

Dette moderne hotel i Aakirkeby på Bornholm
ligger 16 km fra Rønne. Der tilbydes gratis trådløs
internetadgang, restaurant med møbleret terrasse
samt værelser med stort fladskærms-tv. Samtlige
værelser på Kanns Hotel har frisk indretning,
skrivebord og eget badeværelse med bruser.
Gæsterne kan nyde dagens ret samt danske og
internationale å la carte-specialiteter i hotellets
restaurant til frokost og middag.
Der er 5 km til Bodernes hvide sandstrand og 11
minutters kørsel til Bornholm Golfklub.

BB-Hotel Rønne Bornholm ligger på Store Torv i
centrum af Rønne. Ejendommen byder på gratis
parkering, og værelserne har alle gratis wi-fi samt
fladskærms-tv. Rønne Teater ligger 3 minutters gang
derfra. Samtlige værelser på BB-Hotel Rønne har
skrivebord, garderobeskab samt eget badeværelse
med bruser.
Hotellet har terrasse og fælles opholdsstue.
Rønne Færgeterminal ligger 600 meter derfra.
Nørrekås-stranden ligger 15 minutters gang fra
hotellet.
Kilde: booking.com (18.02.2021, redigeret)
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Kor i Region Hovedstaden
Cikaderne

ØreVOX

Brønshøj

Nørrebro

Koret består p.t. af 30 medlemmer i alderen 20 til 50
år, og medlemmerne er fordelt på 6 stemmegrupper.
Entusiasme og glæde er kendetegnende for koret, og
ambitioner er der masser af. Men der er selvfølgelig
også plads til grin, hygge og kage under prøverne
og i de intense øveweekender. Foreningen varetages
af en bestyrelse bestående af medlemmer fra koret,
der hver har sit ansvarsområde. Cikaderne øver hver
torsdag i EnergiCenter Voldparken i Brønshøj.

Koret holder til på Nørrebro i et dejligt øvelokale,
som musik-plejehjemmet Sølund stiller til rådighed,
mod at koret indimellem giver små koncerter for
beboerne. Koret har gennem sine flere end 25 år
varieret i størrelse mellem 15 og 30 medlemmer. I
efterårssæsonen 2019 var vi 30. Vi øver mandag kl.
18.30-21.00. Vi synger nordiske sange og viser, klassisk
og rytmisk, jazz og pop. Flere gange om året giver
koret offentlige koncerter.

Facett

Kor Dialis

Taastrup

Valby

Koret Facett er et velsyngende kor med 45 glade
sangere. Vi har alle det til fælles, at vi elsker at synge
og føle glæden og den gode energi ved at skabe
musikoplevelser sammen med andre. Vi synger med
stor entusiasme et bredt og omfattende repertoire
bestående af rytmisk og klassisk kormusik — dansk
og udenlandsk, gammelt og nyt. Vi øver hver onsdag
aften fra september til maj i Taastrup Kulturcenter —
og skaber en fantastisk stemning med et godt mix af
seriøst prøvearbejde og socialt samvær med smil og
latter.

Kor Dialis blev oprettet i 2001 og er et blandet kor,
som består af ca. 45 erfarne amatørkorsangere i
alderen 30-70 år. Vi øver hver tirsdag i den store sal på
Plejehjemmet Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500
Valby, kl. 18.30-21.00.
Vi synger et blandet repertoire af klassiske korværker
og motetter med både kirkeligt og verdsligt indhold.
Vi afholder typisk 5-6 koncerter om året fordelt på
jule- og forårskoncerter, som regel ledsaget af en
pianistlorganist.

Elverhøjkoret

Vox Humana

Virum

Allerød

Et ambitiøst kvindekor med p.t. 20 erfarne sangere
og en lang tradition. Vi arbejder med optimering af
vores klang, dynamik, tekst og udtryk. Vi undersøger
og fordyber os i detaljerne for at nå frem til en
helstøbt formidling af musikken.
Vi synger til både traditionelle og 'skæve'
arrangementer, og vi udvikler gerne et koncept eller
kommer med oplæg til koncerter i en særlig ramme.
Vi øver mandage kl. 19.15-21.45 på Kulturstedet
Lindegården, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby.

Vox Humana er et kor, som de seneste ti år har
specialiseret sig i at synge ny nordisk kormusik.
Meget af musikken er nykomponeret og også særligt
arrangeret til Vox Humana. Vi synger ca. 8-10 koncerter
om året. Vi kan også engageres til firmafester,
bryllupper og andre private arrangementer. Vi
tilstræber en udlandsrejse hvert andet år og et større
projekt de øvrige år. Blandt andet har vi indspillet
4 cd'er. Vi øver torsdage kl 19.15-22.00 på Allerød
Musikskole, GI. Lyngevej i Allerød.

Eventyrkoret

Korinor

Herlev

Helsingør

Eventyrkoret er et gospel- og folkekor fra Herlev, der
har eksisteret siden september 2009. Koret består
af 33 sangere — mænd og kvinder — sopran, alt,
tenor og bas. Koret synger både a cappella og med
klaverledsagelse. Vi synger gospel, viser, salmer, pop,
swing og danske sange. Koret er for alle, som kan
lide at synge.
Koret øver torsdag kl. 19.00-21.30 i Korskirken, Herlev
Hovedgade 42, 2730 Herlev.

Korinor er et velfungerende, velbesat, blandet kor
med hjemsted i Helsingør. Vi øver hver onsdag aften i
musiklokalet på Helsingør Gymnasium.
Koret har ca. 35 sangere i alle aldersgrupper
fordelt på sopran, alt, tenor og bas, dog med lidt
overrepræsentation af damestemmer. Vi synger rytmisk
musik i bred forstand, lige fra Queen over Procol Harum
til Tina Dickow. Vi lægger vægt på at være gode til
korsang og på fællesskabet om de sociale aktiviteter.

Kilde: cikaderne.dk, dialis.dk, ehverhoikoretdk, e>>entyrkoretdk, ko -etfaeett.dk, korinor.dk, oerevox.dk, vox-Innnana.dk (14.11.2020, redigeret)
MAJ-JUNI 2022

6

