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GEOGUIDE-KURSUS UDBYDES I UGE 10
Der er stor efterspørgsel på et geoguide-kursus, for jer som gerne vil ud og 
fortælle jeres historien til den brede forsamling. Nu er vi endelig ved at være 
klar med et nyt kursus. Kurset bliver afholdt den 7. og 8. marts 2016 i Tinghuset 
i Nykøbing Sjælland. Det koster ikke noget at deltage. Kursets førstedag vil 
inkludere en omfattende introduktion til Geopark Odsherred og de relevante 
temaer. På dag 2 kører vi rundt til nogle af geoparkens seværdigheder, og hvor 
vi uddyber temaerne. 

Detaljeret program med tilmeldingsoplysninger bliver udsendt snarest.

H.M. DRONNINGEN BESØGER GEOPARK ODSHERRED
Mandag den 5. og tirsdag  den 6. september 2016 aflægger Dronning Mar-
grethe officielt besøg i Danmarks første UNESCO Geopark. Dronningen besøger 
Odsherred i forbindelse med årets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Vi 
er meget stolte over, at Hendes Majestæt har valgt at tage til Geopark Od-
sherred, og vi glæder os til at vise Dronningen nogle af de mange spændende 
udviklingsprojekter, vi er igang med. 

Næremere detaljer for besøget følger på alle nyhedskanaler.
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INDVIELSE AF HØJDERYGSTIEN 20. MARTS 2016
Tag med til en oplevelsesrig indvielse af Højderygstiens 1. etape søndag 
den 20. marts kl. 12.00-16.00. Fonden Geopark Odsherred glæder sig til at 
byde velkommen til en vandretur på de indledende 7 km af trampestien, 
der skal forbinde den vestlige del af UNESCO Global Geopark Odsherred - fra 
Vejrhøj til Lumsås. Vi begynder turen ved foden af Esterhøj i Høve, gør stop 
undervejs og byder på et let traktement under åben himmel med garanti for 
storslået udsigt over landskabet. Højderygstien er blevet til i et samarbejde 
mellem Fonden Geopark Odsherred, Odsherred Kommune, Høve Bylaug, lokale 
lodsejere og Realdania gennem kampagnen ”Stedet ”Tæller”. 

Detaljeret program for dagen udsendes først i marts.

VIGTIGE DATOER 
Sæt allerede nu X i kalenderen til de vigtigste begivenheder i Geopark Odsherred i 2016. Nærmere info følger på 
hjemmesiden og facebook samt dagspressen.

• Nærmere infomation om workshops vedr. Geopark Festival i foråret 2016 se geoparkens hjemmeside eller facebook    
• 28.-31. juli 2016: Geopark Festival 2016 
• 17.-18. september 2016: Geologiens Dage 
• Uge 42: Ture og arrangementer i landskabet


