
Ulstrup 09.09.2018 

 

INVITATION 

Nu er den der! - adgangen til Trækstien i Ulstrup  

Det er snart længe siden en gruppe af deltagere i det grønne partnerskab omkring Trækstien talte om, at 

det var ærgerligt, at det ikke var muligt at komme til og fra Trækstien andre steder end fra Ulstrup og ved 

Bamsebo i perioder, hvor vandet står højt i åen. 

Repræsentanter for Hagenstrupparken, Lokalrådet og Danmarks Naturfredningsforening Favrskov blev 

enige om at arbejde for en ny forbindelsessti, og der blev søgt Grøn Guld midler, som heldigvis blev 

bevilliget. En velvillig grundejer gav tilladelse til stien, og kommunen gav nødvendige dispensationer.  

Nu er der så bygget en ny sti af frivillige, betalt af VELUX FONDEN og Danmarks Naturfredningsforening 

Grønt Guld - aktiv i naturen. Projektgruppen håber, at mange af byens borgere - specielt de ældre og 

børnene – nu vil få meget mere glæde af Trækstien, formidlingsplancherne og de dejlige naturområder ved 

åen.  

Projektet lykkedes – og det skal fejres, og der inviteres til indvielse  

Fredag den 14. september kl. 16:00 ved forbindelsesstien 

Kom af grusvejen der går mellem Hagenstrupparken 101 og 103 – eller ad trækstien. 

Program 
* Indvielse af stien ved Alfred Borg, formand for Danmark Naturfredningsforening 
* Projekter i Ulstrup ved Gudenåen og det lokale engagement, ved viceborgmester  
     Flemming Nørgaard  
* Der bydes på grillpølse og en øl eller vand. 
* Kanotur fra Bamsebo Camping til indvielsen neden for Hagenstrupparken  

og derefter  videre til Dannebrogpladsen i Ulstrup, hvor kanoerne trækkes op på land. 
* Børn op til 12 år kan under vejledning af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening prøve  

at fiske laks i Gudenåen lige som der vil være andre aktiviteter for børn. 

Bamsebo Camping stiller velvilligt 8 kanoer til rådighed, og de 24 pladser fordeles ved lodtrækning.  

Hvis I har lyst til at være med på kanoturen, skal I kontakte Carsten på tlf. 21462236 senest onsdag den 12. 

Carsten kontakter derefter de heldige vindere og giver instruks om sejladsen – afgang Bamsebo ca. 15:15. 

Vi glæder os til at se rigtig mange til indvielsen – Ulstrupborgere, samarbejdspartnere ved kommunen, vore 

medlemmer og alle der bare nyder at opholde sig ved Gudenåen. 

VELKOMMEN ! 

På projektgruppens vegne 

Anne-Mette Kirkegaard 

Formand for Ulstrup Lokalråd 

 

                         


