
      Cykeltur Rundt om Hald Sø(Viborg Stjernerute) d. 14-6 2017.  

Kjeld, Jens Th., Niels Kr., Åse og Lene fik cyklerne på trailer og kørte afsted mod 

Dollerup Bakker i Kjelds fine bil. Vejret var fint , og vi fik et flot udsyn fra iskiosken ud 

over Hald Sø(31 m. dyb og Danmarks næst dybeste sø) , før vi startede turen. Vi 

mødte hurtigt den første stejle bakke men klarede den uden at trække med cyklen. 

Vi nød det kuperede landskab og kunne skue vidt ud over landskabet, for vi var højt 

oppe. Snart nåede vi Lysgård, hvor St. St. Blicher(1782-1848) havde været præst. 

Mindestenen over Blicher stod på det højeste punkt (gravhøjen Lyshøj), (her 

kravlede vi op), og vi cyklede forbi den gamle skole ”Æ Bindstow”.  

Ved en lille samling huse i Katballe havde vi problemer med at finde den rigtige 

grusvej omkring Mostgård bæk, men vi fandt den gamle hærvej og passerede en lille 

bro, og så gik turen ellers stejlt op ad bakke gennem dejligt naturområde, men her 

måtte vi trække cyklerne. 

Før Rindsholm var der flot udsyn ud over Vedsø. I Rindsholm besøgte vi mindestedet 

for faldne soldater, og vi spiste vore madpakker i Krohaven. Der var tid til at nyde 

lidt chokolade og lakrids, inden turen gik videre mod Viborg. Ved Søndersø cyklede 

vi igennem et nyt vådområde ved Sønæs og videre langs Søndersø forbi nye 

boligblokke med flotte lejligheder lige ud til søen. Vi besøgte Viborg Domkirke og lod 

os imponere af det smukke rum.  

Fra Viborg cyklede vi til Hald Ege for her at se de røde barakker, som tidl. var 

Fysiurgisk Hospital og Lenes gamle arbejdsplads. Videre gik turen til Hald Hovedgård 

for at se udstillingen i ladebygningen og udsigten ud over Hald Sø fra Hovedgårdens 

haveterrasser. Ved pilgrimmenes overnatningssted (i en sidebygning til Hald 

Hovedgård) spiste vi igen. Nu var der ikke langt tilbage til udgangspunktet i Dollerup 

Bakker, og vi cyklede forbi Niels Bugges Kro gennem bakkerne tilbage til iskiosken 

(som var lukket, ellers havde de haft 5 kunder). Dejlig tur i godt vejr og med gode 

venner. 37 km. I alt. 

                                                                                        Lene Jakobsen juni 2017. 

 


