
BIRKERØD STAVGANG
2019    MOTION-NATUR-SAMVÆR-VELVÆRE    FEBRUAR

Kære stavgænger 

Endnu et stavgangs år står for “døren” / SKOVEN 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳 🌲 🌳  

Søndag d. 3. marts 2019 - Nejede Vesterskov, nord for Hillerød 
Kl. 09.30 er der opsamling ved SPAR, Nørrevang 2, 3460 Birkerød. 
Mødested kl. ca. 10.05: P for enden af Ravnsbjergvej, Alsønderup. 
Måske vi ser en havørn og fiskeørn eller en stor skallesluger: 
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/sjaelland/alsonderup-enge 

Onsdag d. 13. marts 2019 - Stavgangstur til Prinsesse Marys bro i Frederiksund 
Kl. 09.30 er der opsamling ved SPAR, Nørrevang 2, 3460 Birkerød. 
Kørselsvejledning: Kør rute 207 til den store rundkørsel lige før Frederikssund. Drej til venstre 
ad Frederikssundsvej rute 211 ind mod København. Ligeud i den næste rundkørsel efter ca. 
1km. Videre ad rute 211 til næste rundkørsel. Her drejes til højre ad Strandvangen ca. 2 km. 
Hvor den ender i en rundkørsel drej til venstre ad Marbækvej og ca. 100 m senere ad Østers-
vej. Ca. 400 m fremme på højre hånd er den store grusparkeringsplads, hvor vi skal mødes. 
Det er på Krak kort 101 midt i feltet K3. 
Stavgangsturen går ad stisystem ned til udsigtsplatformen tæt på fjorden og broen. 
Derfra ad stisystem til Ørnestens Vænge og Marbækvejs sti. 
Videre ad Ørnestens Vænges adgangsvej til sti der går op over den høje kunstige bakke. 
Herfra er der en formidabel udsigt over fjorden til Jyllinge, Eskildsø, Skuldelev strand og Gerlev. 
Derfra ad stisystem tilbage til parkeringspladsen. Længde ca 2 km. 
Turen kan udvides med en tur ned til Marbæk badestrand. Lidt nordpå lang strandstien og op til 
villakvarteret og retur ad kystrute 40 til parkeringspladsen. Det er nok kun 1-1,5 km ekstra. 
Poul Erik fortæller lidt om broen og viser vej på området. Tag gerne en madpakke med. 
OPLEV RUDERSDAL :https://arrangementer.rudersdal.dk/perl/arrmore/type-rudersdal3?ArrNr=12755130 
Gæster kan deltage for 75 kr. 

Torsdag d. 21. marts 2019 fylder Birkerød stavgangsforening 15 år #  
Mødested kl. 14: Bakkevej 58, P pladsen før Jægerhytten 
Traditionen tro, går vi den tur, vi gik første gang i 2004 gennem Eskemoskov. Vi starter med  
opvarmning og slutter med en fødselsdagssang og flødeboller ved Sjælsø. 

Torsdag d. 11. april 2019, kl. 17.30 - 19.30. Instruktion og repetition i stavgang 
Vi mødes ved SPAR, Nørrevang 2, Birkerød og går på marken og omkring Langedam. 
Tilmelding til Marianne lund.motion@gmail.com inden d. 5. april 2019. 

2019 ÅRETS TEAMA:  Skove  
Stavgangs fotos gennem årerne i SKOVENE  
kan nu ses på www.birkeroedstavgang.dk 

Snart forårs hilsener fra Bestyrelsen 

Kirsten D., Kirsten N., Linda, Lilian, Birgit og Marianne
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