


Velkommen til Ågården
Ågården er et husmandsted fra det 18 
århundrede og oprindeligt beboet af 2 
familier. Dengang kaldte man området øst 
for banen, for det sorte sogn. Hvorfor er der 
flere teorier om. En er, at de veletablerede 
Langåborgere var lidt tøvende og skeptiske 
over for den store strøm af tilflyttere, der 
fulgte med jernbanens ankomst til Langå. 
En anden er, at alle tagene var lavet af sort 
tagpap.

Ågården ligger 150 m fra Gudenåen, som 
er kendt som et af nordeuropas bedste 
fiskevand, når der skal fanges laks og ørred. 
Går man nedstrøms langs åen, finder man  
vores smukke nabo Egeskoven. En fredet 
urskov med krogede gamle egetræer, og 
græssende kvier leder der tankerne hen på 

gamle guldalder malerier, og med fred og 
ro til tanker eller madpakker.
Indtil 1990 har gården været driftet som 
delvis selvforsyning. Her var køer, heste, 
grise, får, høns og duer mm. Idage har vi 
får og høns til at forsyne os med økologiske 
æg og lammelår.  

Ågården anno 1900

Udsigten fra åbreden. 

Til højre ses den “Røde bro” som er starten på cykel og 

gangstien til Laurbjerg. 





Fugl,fisk og fritid!
Om man er til fugl eller fisk, er der altid noget at 
hente ved Gudenåen, som på alle årstider lever-
er underholdning i form af springende laks eller 
flokkende nymfer.  Den sky fiskehejre letter ofte 
fra brinken, ligesom odder og isfugl kan ses i fuld 
fart mellem sivene.

Ved fiskeriets afslutning i august måned afhol-
des der fiskerikonkurrence, arrangeret af Langå 
Sportsfiskerforening, her kommer fiskere fra 
nær og fjern, med håb og hemmelige spindere i 
rygsækken.

KANO & KAJAK.  Om man bruger flere dage eller blot et par timer, 
er en sejltur på Gudenåen en oplevelse. Vi har selv roet i kajak fra 
Gudenåens udspring i Tørring og hjem til Langå, det tog 3 dage. 
Flyd med strømmen og nyd stilheden!  Lej kano her: https://www.
kanoferie.dk/

Bål er optimal sommerhygge. Du er også velkommen 
til at låne vores grill eller røgeovn.



Træksti/pramdragersti
70 kilometer lang strækker trækstien sig fra 
Randers til Silkeborg, og går i sagens natur lige 
forbi Ågården. Den naturskønne rute kan evt 
deles i 5 turer med start i Randers Regnskov. 
Fra Randers til Langå (ca. 14 km),- Fra Langå til 
Kjællinghøl (ca. 15 km), - Fra Kjællinghøl til Ans 
(ca. 12 km), - Fra Ans til Svostrup Kro (ca. 17 km), 
- Fra Svostrup kro til Silkeborg (ca. 12 km). 

Læs mere på: https://natur.randers.dk/be-
soeg-naturen/vandrestier/traekstien/



Egeskoven er med sine op mod en meter tykke, krumme 

og lavstammede træer et unikt eksempel på gammel 

egeskov i Danmark. Den smukke og fredfyldte skov 

ligger langs Gudenåen kun 100 meter fra Ågården. og er 

uanset årstid, altid en gåtur værd. 



Langå Egeskov
-vores smukke nabo!
Følger man Gudenåen mod øst, ender man ved 
en spang og en låge til skoven. Her er ikke mar-
kerede stiforløb men blot trampestier. Man kan 
vælge at gå frem mod det åbne engareal midt i 
skoven, eller man kan gå langs skovbrynet mod 
skovens nordøstlige hjørne langs Pramdrager-
stien. Hver sommer sender Hinge Mejer deres 
Øko-kvier på sommergræs. De er nysgerrige, 
men ikke farlige. I det østlige hjørne af Ege-
skoven ligger Langå Bådlaug og Langå Camp-
ing.

Den hule eg. Ifølge gammel overtro blive man helbredt 

for alskens sygdomme ved at kravle gennem. Risikoen 

for at sidde uhjælpeligt fast er nu nok større end chan-

cen for helbredelse.

Langå fiskeriforenings hytte, som ligger på “Smedens 
eng” - mellem Ågården og Egeskoven. Skøn til ly for sol 
eller regn - eller som ramme til frokostens madpakke.



Det skal være nemt at 
holde fri ...
Vi har brugt lidt ekstra energi på at indrette med 
hygge, varme og god stemning, for I altid kan 
føle jer velkommen. Lejlighederne er på hver ca 
25 m2 + hems. Der er fælles te-køkken samt nyt 
og lækkert toilet/bad. 
I kan frit benytte grill, bålfad, hundekurv og 
babyrejseseng, 
Cykler kan lejes for 50 kr. pr. dag med depositum 
på 500 kr.
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Te- køkken, Toilet og bad



3/4 SENG

Fælles 
bad/toilet

Te-køkken

3/4 SENG
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Lejlighed 1 Lejlighed 2

Hems. Lejlighed 1 Hems. Lejlighed 2

DOBBELT
SENG

Indgang lejlighed 2Lejlighederne er forbundet 
med en dør. 
 
Så er man ven med naboen 
eller et større selskab, kan 
den låses op. 

Indgang lejlighed 1
& fælles køkken og bad

Priser 2019 - Lejlighed 1

Grundgebyr/leje pr. døgn 500,- 
Incl. selvserveret breakfast. 
Indeholder Juice, mælk, boller, ost, marmelade

Leje pr. person pr. døgn  100,-
Leje pr. hund pr. døgn  100,-

Lejen er incl.
Sengelinned, håndklæder og viskestykker

Te-køkkenet
- er naturligvis udstyret med alt hvad du skal bruge 
til breakfast eller lettere madlavning.
Der er køle/fryseskab, så evt friskfanget fisk kan 
komme på frost.

Du kan frit låne
Hundekurv
Baby-rejseseng
Grill
Bålfad

Lejlighed 1
Her er der direkte adgang til te-køkken 
og bad. Imellem lejlighederne er der 
en dør, så hvis man er gode venner 
eller har lejet begge lejligheder kan den 
naturligvis låses op. 
Til lejlighederne hører desuden have-
møbler og hyggehjørne på gårdsplad-
sen.
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Indgang lejlighed 1
& fælles køkken og bad

Priser 2019 - Lejlighed 2

Grundgebyr/leje pr. døgn 400,- 
Incl. selvserveret breakfast. 
Indeholder juice, mælk, boller, ost, marmelade

Leje pr. person pr. døgn  100,-
Leje pr. hund pr. døgn  100,-

Lejen er incl.
Sengelinned, håndklæder og viskestykker

Te-køkkenet
- er naturligvis udstyret med alt hvad du skal bruge 
til breakfast eller lettere madlavning.
Der er køle/fryseskab, så evt friskfanget fisk kan 
komme på frost.

Du kan frit låne
Hundekurv
Baby-rejseseng
Cykler
Grill

Lejlighed 2
Samme størrelse som lejlighed 1. 
Blot skal du lige ud og vende i gården 
for at komme i te-køkken og toilet/
bad. 

Til lejlighederne hører desuden have-
møbler og hyggehjørne på gårdsplad-
sen.



Hvad er der ellers at komme 
efter i Langå og omegn?
LANGÅ - Stationsby og knudepunkt
Indkøbsmuligheder.
Har du behov for dagligvarer, så har Langå Både en 
Rema og Fakta, en slagter og en bager. 
Derudover Apotek, Nr7 (tøj/mode til kvinder), 
Bog&Kram (Bøger og isenkram),
Winnerburger (Pizzaria).

PÅ CYKEL - på den gamle jernbanestrækning.  
Turen kan starte ved regnskoven i  Randers, og 
herfra bugter ruten sig langs Danmarks største 
flod Gudenåen til Langå. Her smyger den sig 
bogstavligt talt langs Ågården. Fra Ågården til 
Silkeborg snor stien sig på den nedlagte jernbane. 
Det er ensbetydende med fred og ro til at nyde 
turen, og er oplagt til ture med børn. I Silkeborg 
kan man fortsætte helt til Horsens ad den regionale 
cykelrute 31. Dermed er cykelruten fra Randers 
til Horsens via Silkeborg én af Danmarks længste 
sammenhængende naturcykelstier.  

Læs mere på: https://cykelby.randers.dk/cykelru-
ter/fra-randers-til-silkeborg-paa-cykel/

RANDERS - lige i nærheden.  
8 min. med tog og 20 min. i bil - så er du i den gam-
le købstad Randers. Randers kan bla byde på Water 
& Wellness, Randers Regnskov, Randers Kunstmu-
seum, Elvis Mansion og Værket mm. 
Læs mere her: https://www.visitranders.dk/dan-
mark/visitranders

UD AT SPISE
Fru Larsen i Laurbjerg, en lille oase, der byder 
velkommen til de skønneste madoplevelser med 
knitrende ild i pejsen og en atmosfære af kunst, 
antikviteter og friske blomster. Her kan du forvente 
noget særligt. (Tag evt cyklen eller gå derover på 
jernbanestien. (3 km.)
DeliLet i Laurbjerg er et andet bud - her får du læk-
ker tapas to go ... eller to get - for de bringer også 
gerne ud. (3 km.)



Følg os på Facebook
Her kan du finde de nyest opdate-
ringer om Ågården, Gudenåen, fisk 
og fangst mm.
Har du haft en positiv oplevelse på 
hos os, så husk at vi bliver super mo-
tiverede og glade helt ned i maven, 
hvis du/I giver os et “like” en anbefa-
ling eller en deling.

aagaardenbedandbreakfast

V. Irene & Jan
Skovkrogen 27 . 8870 Langå
T: 40288996
Mail: mail@aagaarden-langaa.dk

Facebook: aagaardenbedandbreakfast
Instagram: aagaarden_langaa
Web: aagaarden-langaa.dk


