Rute 1, ca. 2,5 time + evt. pause .
Start og slut Skovgårdevej 7 D, Nørager, 8961
Allingåbro.
De 2 første steder vi besøger kræver, at man
er godt gående, - uden hjælpemidler.

1. Stendysserne ved Tustrup med informationshus, madpakkehus, (toilet) og ådal. På
den over 5.000 år gamle begravelsesplads kan
man se 2 runddysser, kulthus og jættestue, et af de største anlæg i Danmark.
2. Borgruin fra 1400-tallet, her er resterne af en ridderborg, 40 x 70 m. med voldgrave (tørlagte), vindebro og kig til ladegården.
3. Fisker Sørensen der mistede alle sine
garn, sin fiskekutter og have under en stormflod i 1921.
4. Historie om Herregården ”Rygård”
der ejede hele Nørager sogn, - enken lod Nørager kirke opføre.
5. Nørager Kirke, opført af granitkvadre i
1100-1200 tallet i Romansk stil, med skib,
våbenhus, apsis og tårn.

GUIDEDE TURE
I ROUGSØ

Rute 2, ca. 2,5 time. + evt. pause. Start og
slut Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro.

Tag med lokale guider på tur i Rougsø,
som er den nordvestlige del af
Norddjurs Kommune- op mod
Randers fjord og Kattegat.
Pris: 300 kr.
Indbetales på: 9388 6530011540

Vi tilbyder 4 fastlagte ture og 10
rundvisninger, med en lokal guide, kan bestilles mandage og fredage kl. 10
- 12 på tlf.: 29 88 65 34 eller på mail:
rougsoegnsarkiv8961@gmail.com

1. Allingåbro Station, Hovedgaden 4 i Allingåbro. Her fortælles om, da jernbanen kom
til byen.
2. Godset Løvenholm, som ejes af en fond.
Her fortælles bl.a. om den sidste ejer Valdemar
Uttental, der ligger begravet i et mausoleum i
parken omkring Løvenholm. Der er ikke adgang
til selve herregården.
3. Lystrup Strand og Vindingsminde, som
er turens 2. stop. Her fortælles om sommerhusområdets opståen, om Vindingsminde med en
forhistorisk ladeplads. Her er mulighed for toiletbesøg.
4. Herregården Hevringholm, som er endnu en af egnens talrige herregårde.
5. Ørsted by, som i virkeligheden er en tur for
sig, men her er valgt et enkelt nedslagspunkt:
Ørsted Biograf. Her fortælles biografens historie og om, at den stadig er et aktiv i lokalområdet.
6. Allingåbro Station. Her vil det være muligt at arrangere kaffe og kage.

Rundvisninger

Rute 3. Livet langs Randers Fjord

Rute 4. Ørsted by og herregården Stenalt

Mindst 10 deltagere.
1.

Ørsted Kirke.

2.

Estruplund Kirke.

3.

Havne- og byvandring i Udbyhøj syd

4.

Rougsø Egnsarkiv og Museum

5.

Voer færgested

6.

Allingåbro stationsby

7.

Stendysserne ved Tustrup

8.

Ørsted Biograf

9.

Overskovens frugtplantage

10. Lystrup– og Hevringholm strande

Se mere på:
www.guider-rougsoe-arkiv.dk

Rute 3, ca. 2,5 time. + evt. pause. Start og
slut, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro.
Turen går langs Randers Fjord, gennem inddæmmede områder, forbi herregårdene Stenalt og
Holbækgård, færgesteder m.m. Vi kører i det
gamle Rougsø Herred, hvor stenalderkystlinien
viser istiders landskabsdannelse. Fortællingen
giver indblik i menneskers levevilkår på landet
gennem tiden, og i dag. En ægte spøgelseshistorie
og en fin naturoplevelse venter deltagerne. Der
er mulighed for at bestille mad eller kaffe ved
Voer Færgested eller Ørsted Kro. Der kan også
handles i kiosken ved Udbyhøj færgested.

Pris: 150 kr.
Indbetales på: 9388 6530011540

Der kan bestilles mad, kaffe/kage her:
Allingåbro Hotel tlf.: 51 34 23 64.
Ørsted Kro, mindst 30 stk.,
tlf.: 87 50 89 50.

Kyst- og Fjordcentret, tlf.: 86 48 96 85.

Rute 4, ca. 2,5 time. + evt. pause.
Start og slut Kalkærsvej 1, 8950 Ørsted.
Under turen fortælles om Herregården Stenalt,
Ørsted by (landsbyen der ikke ville dø), og om
Ørsted Kirke.
Forholdet mellem herregården (hovedgården),
dens landsby og dens kirke gennem tusind år belyses.
Det tydeliggøres hvordan den lokale fortælling
også er en danmarksfortælling. .
Turen indeholder et kort stop ved Stenalt, en lille
rundvisning i Ørsted by og en rundvisning i Ørsted Kirke.
Indlagt pause 1 time med mulighed for køb af
kaffe.

