
Invitation til

Author: Mads Poulsen.

F o t o t u r
24. - 26. maj 2013.



Fototur: 24. - 26. maj 2013.

Hvor:
Emmelstenhus
Emmelstenvej
7884 Fur

Program:
Fredag 14-19: Ankomst, indkvartering. Noget bliver reserveret pigerne.

Aftensmad - nærmere følger.

Lørdag: Morgenmad, ud i terrænet efter aftale.
Aftensmad, nærmere følger.
Ca. 22.00: Dagens billeder. Efter behov: Godnat.

Søndag: Morgenmad, oprydning, pakning rengøring, tak for den-
ne gang.

Pris: Omkostninger deles mellem deltagerne. (200,00 for
overnatning plus overfart & forplejning.)

Kørsel: Aftal med hinanden.

Tilmelding: Pr. mail til Jørgen Werner eller Bernt.
jorgen.werner@mail.tele.dk / bernt@fiberpost.dk. Til-
melding senest ved klubmødet torsdag d. 16. maj.

Deltagerliste: Fremsendes pr. mail efter tilmelding af hensyn til sam-
kørsel.

Medbring: Almindeligt week-end grej. Hvis du har et par rigtig gode
vandresko / støvler, tag dem med / på.

Færge: Tag kontanter med til færgen, det fremmer ekspediti-
onen. Der er ca.475 meter sejltur. Det koster 100,00 der-
over, det er gratis at komme hjem. (1. dec. 2012.)

Vejene: KØR PÆNT, vejene er utroligt smalle!

mailto:jorgen.werner@mail.tele.dk
mailto:bernt@fiberpost.dk


Lidt om Emmelstenhus:

Opført 1990.
Ejes af Naturstyrelsen.
Stue.
Køkken.
Toiletter & bad. 
Pejs.
2 værelser a’ 4 køjer.
1 værelse med 2 køjer.
Loft med ca. 20 madrasser.
Mødelokale i separat bygning med 30 pladser.
Plads til telt.
Udendørs bålplads.
Særdeles pænt og velholdt.
Se billeder på Focus hjemmeside.

Stuehus til venstre, i baggrunden mødelokalet.



Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: 

Fur.
Furs beliggenhed: Fur (den forældede stavemåde Fuur ses også) er en
lille ø i Limfjorden – lige nord for Salling og med 855 indbyggere (2011).
Den største by på øen er Nederby med 643 indbyggere (2011). Øen har
færgeforbindelse over Fur Sund til Branden på Sallingsiden. Fur hører til
Skive Kommune og ligger i Region Midtjylland.

Øen er på 22 km² og var indtil 1860 skovløs. I dag er der skov flere steder.
Mod syd er øen lav og frugtbar, mod nord er der højere lyngklædte bakker
og klinter med moler, samt jern-sandsten (rødsten). Moleret anvendes til
produktion af specialtegl. Desuden er der en produktion af kattegrus. I mo-
leret findes forsteninger, der er ca. 55 millioner år gamle. Forsteninger af
dyr og planter kan ses på Fur Museum.

De gamle landsbyer på øens sydlige del er nu nærmest vokset sammen til
én langstrakt bebyggelse. På øens nordlige og østlige del findes flere
sommerhusområder. Øen har en skole med 0. – 6. klassetrin og en SFO.
Fur Skole er en del af Fursund Skole, der også omfatter Skolen i Selde.
Fur Børnehus er børnehave og vuggestue under ét tag og der passes
dagligt børn fra 0 år til skolestart. Fur Børnehus er en privat institution.

Fur Kirke ligger højt på en gammel havskrænt på øens østside.

Fur besøges hvert år af mange turister, der typisk kommer på en dagsud-
flugt, med sejlbåd eller bor i sommerhus eller på øens eneste camping-
plads, Fur Camping. Et nyt og meget besøgt udflugtsmål er Fur Bryghus.

Der er færgeoverfart fra Branden til Fur med færgen "Mjølner-Fur", over-
farten tager 3-4 minutter.

Solen: Op 4:51, ned 21:52.


