Vandreruter
1 Liselund Park, 2,5 km

SPEJDERTROPPEN – PROGRAM
AUGUST – SEPTERMBER - OKTOBER
Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag
Mår
Egern
Hjorte
Vildsvin

19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00

Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

August
Tirsdag d. 14.
Tirsdag d. 14.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Torsdag d. 30Søndag d. 2.

Kræmmermarked

September
Torsdag d. 6

Kl. 18

Oprykning ved den gamle eg

Tirsdag d. 11.
Tirsdag d. 11.

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Lørdag d. 15.

Bålaften og tropsmesterskab i o-løb

Fredag d. 21Søndag d. 23.

Tropstur til Møn

Søndag d. 30.

Arbejdsdag på Bassebjerg

Oktober
Tirsdag d. 2.
Tirsdag d. 2.
Lørdag d. 13Tirsdag d. 16

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde (PL/PA’er)
Tropsmøde

Liselund Park er et romantisk haveanlæg fra slutninge
Antoine de la Calmette som en kærlighedsgave til sin
Du kan fornemme en særlig stemning i Liselund Pa
arrangere naturen på, der var populær i slutningen af 1
søerne, de eksotiske træer, de små bygninger. En tota
i kontrast til den mere vilde natur på Møns Klint.
Gå en tur rundt i parken, ned omkring Skriversø
tilbage i parken igen. Hvis du har tid, kan du tage stran
gennem Djævlekløften. Du kan også tage på rundvisn
Slot. Der er opslag om tid og pris på bagsiden af slot
Liselund forvaltes af Nationalmuseet, www.natmu
at der er særlige regler for ophold i parken.

2 Jydelejet, 3,3 km

Jydelejet nord for Klinteskoven er en blød afrundet dal,
af bøge, enebær og andre buske skærer sig ind i landska
har i århundreder afgræsset området og herved fjern
tilført lidt igen. Kridtet ligger lige under jordoverflade
her findes et meget stort antal forskellige og sjældne
skøn rute er at gå ned igennem Jydelejet til klintekan
Gå videre sydpå langs klintekanten og nyd en stor
og resterne af Store Taler, som skred i havet i janu
Hylledals Slugt, hvor imponerende mængder af ler, san
ud med regnen ad den smalle slugt mod stranden.
Turen gennem Klinteskoven giver dig ro til at
Aborrebjerg er Møns højeste punkt, 143 meter over h
nyde udsigten. Du kan være heldig at se helt til Stev
og Mønsbroen mod vest.

3 Havrelukke, 3,0 km

Du kan opleve alt hvad Møns Klint er kendt for på H
overdrevet, klinten, fortidsminderne, blomsterfloret,
Start ved Havrelukke picnic-plads og gå ned genn
her er såkaldt urørt skov. Der er mange døde træer d
levested for insekter, mosser og svampe. Allerede
Havrelukke, men også i Grimsdalen, er jordbunden af
for en sjælden flora, bl.a. mange orkidéer.
Klinten ved Sandskredsfaldet er ikke så stejl som
Møns Klint. Men du kan nok finde en plet med god u
og nyde livet, – og måske se vandrefalken flyve forb
Svantestenen, kan du undre dig over, hvordan den st
Det fortælles, at en svensk troldkvinde var arrig
bredte sig nordpå, så hun tog en svensk granitsten o
strømpebånd mod Magleby kirke. Stenen ramte kirk
landede i Klinteskoven. Og det er ganske vist…

4 Møns Klint, nordlige rundtur til Røde
Udfald-trappen, 2,7 km

Gå en tur nordpå fra GeoCenter Møns Klint for at
se klintekantens højeste udsigt med 128 meters
næsten lodret fald ned til stranden. Tidligere havde
klintekanten på dette sted form som en stol. Her siger
sagnet, at Klintekongens dronning sad og skuede ud
over havet mens Klintekongen var på togt – heraf har
stedet fået navnet Dronningestolen.
Fortsæt et par hundrede meter nordpå til Forch
hammers Pynt. Herfra er udsigten fantastisk. Nord
kan du se flintelagenes foldning i kridtet som bevis
istidens opskubning af klinten. Gå videre 100 m nord
se ”Klintekongens ansigt” som en 10 m høj profil i kli
vejen til trappen ved Røde Udfald nydes skoven og d
dejlige udsigtspunkter. På turen tilbage på stranden, gå
banker af aflejrede flintesten. De er alle vasket ud af
tiden og transporteres nu af vand og strøm nordpå r
stranden har du en oplagt mulighed for at lede efter f

5 Møns Klint, sydlige rundtur til Grårygtrap

Landspatruljeturnering

Husk at melde afbud til din patruljeleder,
hvis du ikke kommer til møde.

Hvis du ønsker at opleve lidt af Møns Klint både forov
er en tur forbi Gråryg en god idé. Fra GeoCentret går
forbi resterne af Freuchens Pynt, som faldt i havet i
Sandfaldet og Sommerspirspynten, så nyd udsigten
inden du fortsætter. Sommerspiret faldt i havet i 198
værd at bemærke, da vandrefalkene ofte sidder her o
den mellem Grårygtrappen og Maglevandstrappen
flintesten, blandede vandreblokke, fossiler og sands
at lede efter fossiler, nyde udsigten og forcere trap
497 trappetrin.

6 Klintholm Gods og Klinteskoven, 9,0 km

Turen rundt i den private del af Klinteskoven er lang. M
natur- og kulturoplevelser. Du kan vælge at gøre tu
tværs. Se kortet.
Turen i Klinteskoven er præget af afvekslende sko
Det skrappe terræn giver hele tiden nye oplevelser, o
for at studere blomsterflor og fugleliv.
Husk på, at i den private skov er det kun tilladt at
Og fra kl. 6 morgen til solnedgang.

