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Ud i naturen og ind i historien…
Aros Adventure er en event- og oplevelsesoperatør, der laver
autentiske oplevelser. Vi dækker outdoor, historie og kultur
med en række oplevelser i by og land året rundt.
Nationalpark Mols Bjerge, Søhøjlandet, de store skove på
Djursland, havet og øerne er fantastiske for unikke oplevelser.
Vi tilbyder arrangementer for private samt teambuilding med
videre for virksomheder.
Vi ser historien som en ekstra dimension, der giver ekstra
tyngde. Vi laver helst oplevelser, hvor deltagerne bliver
aktiveret som en del af arrangementet. Det skaber nærhed og
giver uforglemmelige oplevelser.
Aros Adventure tager afsæt i den nordiske tradition for
friluftsliv og i vores fælles historie. Vores mission er at
formidle naturen og historien på en seriøs, underholdende
og alment tilgængelig måde.
Denne brochure viser et udsnit af, hvad vi kan tilbyde.
Ring gerne, hvis du har andre ønsker.
Tag med ud og bliv klogere på det, der ligger lige udenfor!
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Vandreture klassikere
Aros Adventure udbyder guidede vandreture på Mols og Djursland.
Vandreturene har fokus på natur- og historieoplevelser og bliver
gennemført i et tempo, hvor alle kan være med, da det er væsentligt
at være sammen om en god aktiv oplevelse.
Mols Bjerge med historie- og naturoplevelse
Poskær Stenhus | Trehøje | Tinghulen | Istidslandskab
Sandwich | 4 timer | 10 km
Mols Bjerge – Den italienske sti og Agri Bavnehøj
Den Italienske sti | Mols Laboratoriet | Agri Bavnehøj | Kirkestien |
Fantastiske udsigter | Vilde Heste
Sandwich | 4 timer, 10 km
Mols Bjerge – Bjergetapen
Poskær Stenhus | Tinghulen | Tremosegård | Den Italienske Sti |
Agri Bavnehøj | Istidslandskaber | Natur- og historiefortælling
Sandwich | 7 timer | 20 km
Se de udbudte ture for private på www.ArosAdventure.dk eller
forhør nærmere for specialarrangementer.
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Stjerne- og natteture
Oplev nattehimlen med mørke, måne og stjerner.
Vi sætter fokus på menneskets naturlige nattesyn.
Nattesyn er måden, hvorpå øjnene tilpasses at se i mørke.
Jo længere man har været i mørket (uden brug af skarpt
hvidt lys), jo bedre et nattesyn har man. Har du først fået et
godt nattesyn, så kan du oftest bevæge dig rundt i terrænet i
nattemørket.
Vandretur i mørke. Er der skyfrit, får vi glæde af fuldmånen og
stjernehimlen. Du vil også opleve nattens lyde og dufte.
Her udfordres sanserne! Ingen gadelamper, lommelygter eller
pandelamper (udover i nødstilfælde).
Middelalderborgen Kalø
- Nattesyn, fuldmåne og historiefortælling. Nattevandring
og fuldmånetur til Kalø, hvor vi sætter fokus på nattesyn,
stjernerne og fortæller historien om den gamle borg.
Fuldmånetur i Mols Bjerge med stjernehimmel
- Oplev de oldgamle kulturlandskaber, udsigt og Danmarks
måske mest unikke overdrev om natten.
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Børnefamilier
Oplevelserne for børnefamilier foregår i naturen, hvor vi bruger
elementerne ild, vand, jord og luft til at skabe oplevelser.
Niveauet af oplevelser sættes efter børnenes alder og kunnen.
Vi laver dagture og weekendture i bålhytte og med elementer
som fiskeri, båltænding, lær at bruge kniv og økse, madlavning
og sankning af urter og meget mere. Ofte kombinerer vi
naturoplevelserne med historiske fortællinger fra området.
Der udbydes forskellige ture med progression, så der kan laves
udfordringer til alle aldersgrupper.
Specielt vores far-børn weekendture er meget populære.
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Skinnecykler
Prøv at cykle på skinnecykler på den nedlagte jernbanestrækning
fra Allingåbro til Kristrup i Randers. Turen går gennem skov,
marker og fjordlandskab. Banestrækningen er 17 km lang.
På strækningen er der anlagt rastepladser med borde og bænke,
og I kører så langt, som I har lyst til, og vender derefter cyklen
og kører tilbage.
Der er plads til 2-3 personer på en skinnecykel.
Der er flere rastepladser på strækningen, og mange steder er der
en god udsigt over fjorden og fjordlandskabet. Med lidt held ser I
store rovfugle som fiskeørne og havørne på strækningen.
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Enestående kanotur
på historisk rute
Allingåen er et mellemstort vandløb mellem 5 og 10 meter
bredt.
Åen er afvekslende med rolige stræk afbrudt af store dybe
sving. Langs åen afløser spændende krat, fugtige lavninger og
enge hinanden i ådalen.
Med sine tilløb - hvor de største er Skader Å og Skørring Å afvander Alling Å et cirka 337 km² område på det vestlige
Djursland. Alling Å udmunder ved Allingåbro i den gren af
Randers Fjord, der hedder Grund Fjord.
På Allingåen og i Grund Fjord roes på vikingernes gamle
vandvej ind på det centrale Djursland.
På kanoturene opleves åerne og engene helt tæt på. Der er
fisk, odder og krebs i åen og store rovfugle i luften.
Turene afvikles i stabile aluminiumskanoer og sikkerheds
udstyret er i top.
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Oplev Østjylland fra søen
med paketbåden Skødshoved
Tag med sejlskibet Skødshoved og oplev ægte maritim arv og
den unikke natur i Kattegat og de 7 bugter omkring Aarhus,
Mols og Ebeltoft.
Veteranskibet Skødshoved er Danmarks sidste såkaldte
paketbåd. Disse skibe er på mange måder fortidens maritime
rutebiler, og netop veteranskibet Skødshoved har besejlet
Aarhus Bugten i mere end hundrede år (siden år 1907) – og er
Danmarks sidste paketskib.
Paketbåde var mindre skibe, der transporterede både gods,
passagerer og post, hvilket som regel foregik i fast rutefart.
I årene 1874-1935 sejlede der således fast skibe mellem
Aarhus og søkøbstaden Ebeltoft.
Derfor var der rigtig mange små anløbsbroer på både Mols og
Helgenæs, der ligger på havets landevejsrute fra Aarhus mod
Ebeltoft.
Skødshoved kan bookes til gruppeture.
Skødshoved må sejle med op til 22 passagerer.
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Oplev kunst
Der er en særlig stemning i billedkunstner Bente Elisabeths
atelier i Mols Bjerge. Man ledes ind i en sansning af natur –
af sommerhimmel, blomsterenge, vintertåge, is- og sneland
skaber. Det inspirerer og skaber positive vibrationer.
Bente Elisabeth er en engageret formidler, der arrangerer
særlige events, hvor en gruppe kan gå på opdagelse i kunst
nerens verden. Hun fortæller, hvordan kunsten har givet hende
oplevelser i hele verden, og sætter deltagerne på sjove og
inspirerende opgaver, som kan give en ny indgang til at opleve
kunst. Bente Elisabeth arrangerer også ture rundt til andre
kunstnere på Mols.
Billedkunstner Bente Elisabeth Endresen er norsk født, uddannet
på Aarhus Kunstakademi og har atelier på Galleri Mols i Mols
Bjerge. Hun maler især naturindtryk fra Norden og Arktis.
Hendes malerier udstilles i de Nordiske lande, Europa, i USA
og Indien. Bente Elisabeth har bl.a. malet billeder til Dronning
Margrethe, Tromsø Domkirke og adskillige udsmyknings
opgaver for firmaer. Hun er aktiv i internationale kunst- og
videnskabsprojekter om klimaforandringer og FN´s 17
Verdensmål.
Events | Kunstture | Teambuilding ud fra maleri | Kunstforståelse |
Udsmykning | Kunstforeninger | Spørg ved specielle ønsker
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Outdoor i den nordiske natur
Oplev den danske natur, svenske vildmark eller de norske
fjelde. Norden byder på en fantastisk og utrolig varieret natur.
Vi har mange års erfaring med kanoture, jagtture, fjeldture,
bræture (gletcher), vandreture og vinterskiture. Madlavning
på bål, sportslige udfordringer, udendørs overnatninger i telt
eller shelter og meget mere.
Aros Adventure byder ind med:
Sikkerhed | Faglig erfaring | Historiefortælling |
Formidling af nordisk kultur og tradition
Vi guider og fortæller om historie, geografi, fauna, praktiske
forhold med mere på turene.
Vi tilbyder at lave forberedende ture og kurser i vandring med
tung rygsæk, i tovteknik til brævandring med videre.
Kontakt os for inspiration og få et tilbud.
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Vildt, jagt og fiskeri
Vildt og fisk direkte fra naturen fylder meget i Aros Adventures
arrangementer. Jagten og fiskeriet giver mulighed for at benytte
unikke råvarer direkte fra den danske natur.
Vi fanger og jager vildt, der ordnes og tilberedes under kyndig
vejledning.
Workshops tilbydes til virksomheder, foreninger, skoler og
familier.
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”Spis naturen”
Et af vores helt store specialer er “Spis naturen”, hvor vi
samler råvarerne i naturen, fanger fisk og måske bruger vildt
til at lave et godt måltid – enten under primitive forhold over
bål i den fri natur eller i et krokøkken.
Vi bruger naturens råvarer – fisk, skaldyr, vildt, frugt, urter og
en række danske råvarer – og lægger stor vægt på at få et
veltilberedt og velsmagende måltid ud af det, vi har.
Vi udbyder også en række temaaftener om:
Fisk, vildt, svampe, kryddersnapse, “Ølsmagning & lejrbål”,
naturen som spisekammer med mere.
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Sporarbejde med hunden
Dette kursus ledes af Carl-Emil Poulsen (medlem af schweiss
registret gennem de seneste 8 år og flere års erfaring med
jagt og eftersøgning). Du vil blive ledt igennem en teoretisk del
omkring valg af hund, udstyr og opstart af selve sportræningen.
Herefter vil vi tage hul på den praktiske del og tage i skoven, hvor
du kommer til at prøve kræfter med et spor udlagt dagen før,
hvor du og din hund skal gå sporet og herefter får en feedback
af underviser samt gruppe.
Dagen afsluttes med opsamling og gode råd til den videre
træning. De, der ønsker at arbejde med optagelsee i schweiss
registret, tilbydes en overbygning på dette kursus, hvor vi
arbejder intensivt med den enkelte ekvipage (fører og hund)
i et forløb med 5 træningssessioner.
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Tangkursus med Nordisk Tang
Tag med ud at høste tang og lær at bruge tangen i din mad!
På kurset lærer du, hvordan du bruger tang i din husholdning
og i dine måltider.
Du lærer om de forskellige tangarter, og vi sanker tang ved
kysten. Efterfølgende lærer du, hvordan tang kan tilberedes
til mad, og om hvordan tang kan opbevares. Kurset afsluttes
med et tangmåltid.
Tang er havets grøntsag, der vokser overalt langs de danske
kyster. Tang er en meget sund fødekilde med unikke smags
egenskaber. Og så er den en af de mest bæredygtige råvarer.
I Danmark er der ikke tradition for at bruge tang til mad – men
det arbejder virksomheden Nordisk Tang på at ændre igennem
udviklingen af en række fødevarer som pesto, tangsalat, sennep,
mayonaise, øl, rom, forskellige ingredienser, smagsgivere med
videre. Og så igennem en række kurser og foredrag om tang.
Træk i gummistøvlerne og tag med ud i vandkanten!
Kurserne afholdes på Endelave eller Djursland.
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Historien i Aarhus
Aarhus er ikke ”bare” en ny storby, men Danmarks næstældste
by, der har haft betydning siden Gorm den gamle. Der er en
spændende historie, hvor virkeligheden mange gange overgår
fantasien. Vi laver en række byvandringer, hvor vi går tæt på
historien, sagn og myter og de vidnesbyrd, der står den dag i dag.
Mange af de historiske begivenheder som henrettelser på torvet
og bombardementer fortæller vi om på vores temature om
vikingetiden, middelalderen eller Aarhus under 2. verdenskrig.
På vores nutidige temature fokuserer vi blandt på havnen,
universitetet og Aarhus Ø, der har løftet Aarhus op til en
moderne storby.
Byvandringen Vikingernes Aarhus, 1,5 timer
Aarhus er en rigtig vikingeby, der blev grundlagt i den tidlige
vikingetid. Hør historien om de første aarhusianere, bymuren,
det fremskudte forsvar og kristendommens indtog. Vi ser
også på de spor fra vikingetiden, der stadig er synlige i Aarhus.
”En virkelig fremragende og meget informativ tur, formidlet
på en interessant, indlevende og lettilgængelig måde. Vi havde
lyst til at høre meget mere.”
”Jeg vil fremover se byen på en ny måde, når jeg går gennem
gaderne.”
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Busture med temaer
Tag på sight seeing i Østjylland og oplev Nationalpark Mols
Bjerge, Aarhus, Søhøjlandet eller Djursland.
Aros Adventure har også en række temature med historisk
indhold – Det kan være:
- I General Ryes fodspor
Hvor vi følger tilbagetrækningen i 1849 og fortæller historien
og ser sporene i landskabet.
- Englandskrigene 1807-14
Hvor kongen udsteder kaperbreve og tillader private at drive
pirateri.
- Vikingernes Østjylland
- Thorsager Rundkirke
- Kolindsund
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Historien i Østjylland
Der har boet mennesker i Østjylland siden jægerstenalderen,
og der er utallige historiske vidnesbyrd på de forskellige tids
perioder og de begivenheder, der har fundet sted frem til i dag.
Vi laver temature og foredrag i hele Østjylland, hvor vi går tæt
på historiens sagn og myter og de vidnesbyrd, der stadig står
den dag i dag. Mange af de historiske begivenheder har været
meget dramatiske med belejringer, søslag, besættelser, kaperi
(sørøveri), magtkampe, kongemord og meget meget mere.
Alt det kan opleves på vores temature om:
- Marsk Stig
- I General Ryes fodspor
- Bronzealderfolket på Mols
- Borgen Kalø
- Rosenholm Slot
- Øm Kloster

18

AROSADVENTURE.DK

Middelalderborgen Kalø, 2 timer
Se den gamle borg og hør den dramatiske historie bag.
Kaløskovene, 2 timer
Oplev skoven og de mange oldtidsminder i og omkring
Kaløskovene.
Draget fra Vikingerne til General Rye, 1,5 timer
Vikingernes drag, Marsk Stig og 2. Slesvigske krig 1848 -50.
Draget, den smalle landtange der forbinder Mols med Helgenæs,
er kun få hundrede meter bred og adskiller Begtrup og Ebeltoft
Vig. Stedet har igennem århundreder haft strategisk betydning,
og der har fundet dramatiske begivenheder sted her.
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Historiske Gl. Løgten Strandkro
Kroen blev bygget i 1830 som pakhus, købmandshandel og kro.
Hver 14. dag blev der afviklet markeder, hvor der blev handlet
med alt fra kolonialvarer til kvæg.
Da kroen blev bygget, var det skibsfarten, der stod for den
tungere transport til ladepladsen på Vosnæs Pynt, og da
jernbanen og landevejen tog over i 1870’erne, flyttede byerne
op omkring jernbanen og landevejene, mens kroen ligger
tilbage i en smuk natur helt ned til Kalø Vig.
På kroen laver vi mange aktiviteter:
- Gourmetaftener med ”Østers & Skaldyr”, vildt,
”med kokken på stranden”, fisk, vin m.m.
- Madlavning med kokken
- Lokalhistoriske foredrag
- Kurser i kryddersnaps
- Kurser & temadage
- Konferencer, seminarer mv.
- Udgangspunkt for ture med overnatning
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Erhverv
Aros Adventure laver teambuilding, kurser, konferencer,
events, indslag i forbindelse med konferencer, firmaudflugter,
virksomhedsbesøg, guidede ture og oplevelser. Vi kommer
selv fra erhvervslivet og kender til de kriterier, der gør et
arrangement til en succes.
VIP guide
Aros Adventure finder en guide, der matcher jeres VIP og
den oplevelse, I ønsker, og laver et eksklusivt arrangement,
målrettet den/de konkrete deltagere.
Virksomhedsbesøg
Vi arrangerer virksomhedsbesøg for erhvervsdelegationer,
universiteter og andre i små og store virksomheder.
Vi finder autentiske rammer
Vi finder ofte et utraditionelt sted til arrangementet. Det kan
være i en historisk bygning, på et museum, i et naturcenter, på
et skib eller udendørs i naturen. Vi sikrer også, at der er de
fornødne faciliteter og forplejning.
Teambuilding
Målrettede teambuildingforløb for virksomheder, hvor der
laves udviklende samarbejdsøvelser med udgangspunkt i den
danske natur og historie.
Find mere på ArosAdventure.dk/erhverv eller rekvirer
specialbrochure.
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Om Aros Adventure
Aros Adventure bygger på en passion for nordisk natur og
historie. Efter mange år som erhvervsleder valgte jeg i 2019 at
udskifte direktionsgangen med udekontoret. Jeg besluttede
at gøre en levevej ud af det, jeg har dyrket hele mit liv – at lave
autentiske naturoplevelser og formidle historien.
Fra barns ben har jeg levet i og med naturen som spejder,
roer, jæger og fisker. Jeg har siden 1984 fungeret som guide,
turleder og bræinstruktør for Den Norske Turistforening
og Greenland Tourism. Erfaringerne herfra og en livslang
interesse for nordisk kultur og historie er det, jeg gerne vil give
videre og som danner fundamentet for Aros Adventure. Jeg vil
gerne have, at man føler sig klogere på naturen og historien
efter mine ture.
Den gode oplevelse og den tætte kontakt med mine gæster
er essentiel for mig, og derfor har jeg som udgangspunkt
max 15 deltagere på mine ture. Allerhelst vil jeg skræddersy
arrangementerne efter kundernes ønsker. Det kan jeg i vid
udstrækning gøre, fordi jeg ud over egne kompetencer har et
bredt netværk af eksperter bag mig. Så kontakt mig, hvis du
har særlige ønsker.
Jeg glæder mig til at give dig en unik oplevelse!

Hother Hennings

Certificeret partner med Nationalpark
Mols Bjerge, freelance naturformidler
for Danmarks Jægerforbund og
ambassadør for Hedeselskabet.
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