Tur til Assenbæk forbi Skovsøen

Som altid, når vi går vores ture, starter vi ved Hodde Tistrup
Hallen.
Turen går til kasthøjvej som er en grusvej, følg Kasthøjvej, efter
pladsen hvor der bliver læsset juletræer går vi med vejen til
venstre, ikke skovvejen men vejen lige efter.
Gå hen til marken og hold til højre, følg stien.

For enden af stien, drej til venstre, følg stien langs hegnet og gå
med stien ind i skoven.

Gå ned gennem dalen og på den anden side, drej til venstre, du
kan ikke se det er en sti, men lidt fremme, hold til højre og gå
gennem træerne og hold til venstre.

Følg vejen, men hold til venstre, lidt fremme, ned til venstre går
det lidt ned, og lige inden krattet går du til højre, op ad bakken og
hold til venstre.

Du kan nu ane søen ned til venstre, gå ned til søen.

Fra søen går du op ad bakken til venstre.

Gå hen over lyngen og over marken ved rundbuehallen.

Gå hen til bommen, men tag lige et kik ned til venstre, kan det
også være en gammel ”nisse hule”?
Gå venstre om gården, ud til vejen og hold til venstre, følg vejen
og lige før Assenbæk sø holder du til venstre og følger stien.

Når du kommer til en høj med lyng, kan du gå over højen, eller
rundt om den, men der kan være lidt blød rund om den.
Vel over bakken, fortsætter du til Magrethe skoven, og et stykke
fremme går der en skovvej til højre,

gå med den hold til venstre, et stykke henne går der en
sti/skovvej til højre, neden for bakke er der en skovsø.

Gå fra skovsøen op på skovvejen og hold til højre, følg skovvejen
og hold til venstre.

Gå til Kasthøjvej og tilbage til
byen.
Ca 6,5 km men husk godt fodtøj.

