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FORMANDEN HAR ORDET
  

Formanden har ordet 
Tiden går lynhurtig – der er gået 3 
måneder siden jeg sidst sad her og skulle 
skrive noget fornuftigt til jer. 
Men hvilke 3 måneder – vejret har vist sig 
fra den gode side de sidste 2 måneder – 
masser af solskin og tørvejr. 
Mange af jer har været på vandreture 
rundt i landet, og vi har måske ikke nået 
helt de deltagerantal vi kunne ønske, 
men jeg ser med fortrøstning på 
fremtiden. Hen over sommeren tror jeg 
at vi får endnu flere med ud i naturen 
hvis vi fortsat gør opmærksom på vores 
eksistens ved henvendelse til aviser og 
elektroniske medier. 
 
Repræsentantskabsmøde              
Årets repræsentantskabsmøde blev 
afholdt af Holstebro Fodslaw og det var 
et supergodt arrangement og tak til Åse 
og Co. for et godt arrangement og stor 
tak til alle jer fra lokalforeningerne, der 
mødte op og deltog i alle aktiviteterne 
omkring mødet. 
Vi har ikke fundet et sted til mødet i 
2023, og her skal da lyde en opfordring til 
lokalforeningerne om at melde ind med 
tilbud om afholdelse af repræsentant- 
skabsmøde sidste weekend i februar 
måned. Gå evt. sammen med en nabo- 
forening.  
Der blev sammensat en ny bestyrelse og 
jeg personlig ser frem til at godt og 
iderigt samarbejde.  
 
 

Fodslawrejser i 2022 
Rejserne er nu ved at være på plads. 
Vi er 35 der flyver til Irland og skal del- 
tage i IML turen i Castlebar i slutningen af 
juni måned. 
I uge 29 er der 45, der kører i bus til vores 
mest traditionsrige Fodslawrejse – turen 
til Nijmegen. 
Sidst på året er der flyrejse til Marbella i 
Spanien – også en IML-vandring. 
På vores næste bestyrelsesmøde vil vi i 
gang med planlægningen af turene i 
2023. 
 
Hærvejsvandringen 2022                               
Efter 2 års pause afholder vi i uge 28 den 
48. Hærvejsvandringen, og al plan-
lægningen er ved at være på plads.  
Vi var en lille flok, der brugte påskeugen 
på at prøvegå turen fra Slesvig til Viborg. 
Vi fik tjekket ruterne, og fik set på vore 
overnatningssteder. Vi kan nu sige at alt 
er på plads. 
Der er mange traditioner ved turen og 
det skal der nok ikke laves om på, da vi 
mener at vi har et godt koncept.  
Du kan stadig nå at tilmelde dig turen – vi 
har jo både en 200 og 300 km tur. 
Fællesskabet og det sociale er som sæd- 
vanligt sat i højsædet, så vi glæder os til 
at se rigtig mange af jer i Slesvig. 
 
Sommeren er lige om hjørnet 
Vi ses ude i landet! 
 
Jens Peder Kristiansen 
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Læser du vort medlemsblad?

Bestyrelsen har været rundt i landet her sidste e�erår l de årlige regionsmøder, og 
her var der en del snak om Fodslawbladet blev læst af medlemmerne, eller den bare 
blev lagt i affaldsbunken. Det var der ret meget delte meninger om.
Mange foreslog at den også bare kunne være digital på vores hjemmeside, både af 
miljømæssige årsager og så blev der jo heller ikke brugt mange penge på porto.
MEN konklusionen i bestyrelsen er den, at såfremt man ikke ønsker at modtage bladet
i sin postkasse, er man meget velkommen l skrive en mail l  - og admin@fodslaw.dk
oplyse medlemsnr. og navn, og så vil Tina på kontoret sørge for det fornødne.

Vi gør opmærksom på at det betyder at man IKKE modtager Vandrekalenderen, da 
den kun udsendes sammen med det fysiske blad. 
Vandrekalenderen er lgængelig via Fodslaws hjemmeside eller direkte på 
www.vandrekalenderen.dk

m.v.h.
Vandreforeningen Fodslaws bestyrelse
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Altid sidste weekend i juni 
 2 DAGES IML RUTER  

OG ENDAGS RUTER 
Lørdag og søndag 
45 – 40 – 30 – 20 og 10 km 
Karnevalsmarch 
lørdag 20 km 
Børnemarch: 
søndag  5 km 
Pilgrimsvandring 
søndag 10 og 20 km              
 

 

HÆRVEJSMARCHEN 
Vandring for livet  

 

 

Specialarrangement 
 

 

Online tilmelding 
se hærvejsmarchens hjemmeside 

 

  
www.haervejsmarchen.dk 
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RABATAFTALER 

Når du vandrer er det i al slags vejr, og godt vandre-
fodtøj (sko eller vandrestøvler), tøj og eventuelt andet 
udstyr er med ti l at give bedre oplevelser.
Derfor har Fodslaw medlemmer mulighed for at opnå 

15% rabat i alle Friluft sland buti kker og The North Face stores i Danmark ved frem-
vise nyeste medlemsblad med medlemsnummer.
Rabatt en kan ikke kombineres med andre rabatt er og ydes ikke på i forvejen nedsatt e 
varer. Vi er oprett et som Vandreforeningen Fodslaw.
Der er grati s fragt ved køb over 299 kr. Se mere på www.frilu� sland.dk

Rabatt en opnås på følgende måde: En rabat på 
10% ved fremvisning af nyeste medlemsblad 
med medlemsnummer.

Rabatt en kan ikke kombineres med andre rabatt er og ydes ikke på i forvejen nedsatt e 
varer. 
På deres hjemmeside kan du få rabatt en ved at skrive fodslaw150222 i feltet “Benyt 
gavekort”. 
Der er fri fragt ved køb over 500 kr. Se mere på www.� eldogfriti d.dk

Kaiser Sport & Ortopædi er et af Danmarks førende insti tuti oner in-
denfor vandring, løb og indendørssport og ti lbyder et topprofessionelt 
klinikunivers for fysioterapi, osteopati  og produkti on af ortopædiske 
indlæg.

Fodslaw medlemmer får 15% rabat på tøj, sko og også på behandlinger i vore klinik-
ker, i hele landet. 
Vi inviterer også lokale foreninger ti l event aft ener.
Oplys, at du er medlem af Fodslaw eller skriv det bookingen, når du skal købe sko 
eller behandling på klinikken. Der er fri fragt og returret i 365 dage. Se mere på //
kaisersport.dk/

Slagelse Camping & Outdoor Center og 
Campingsalg.dk giver 15% rabat på ALLE 
outdoor-relaterede produkter i vores web

shop og vores buti k i Slagelse.
Du fi nder et bredt udvalg af grej, fodtøj og beklædning ti l alt slags vejr og alle slags 
eventyr. Skal du på vandretur, hytt etur, fi sketur, jagt eller andet i naturen, fi nder du 
lige det udstyr, du har brug for på campingsalg.dk.
Den rett e påklædning og det rett e udstyr er med ti l at give dig en bedre oplevelse i 
naturen.
Brug koden FODSLAW2022 i rabatkupon-feltet for at få rabatten.
Rabatten gælder IKKE camping-relaterede produkter og nedsatte varer.

RABATAFTALER 
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Wrightsock ti lbyder 10% rabat på vandre- 
og løbesokker af mærket Wrightsock.
Der er også andre produkter med 10% 
rabat, dog er outletvarer undtaget.

Under kundeoplysninger handler du som privat. Udfyld trin 1, 2,3. Ved  trin 4 oplyses 
Fodslaw ved “indløs kupon/gavekort”, så udløses rabatt en.
Der er fri fragt ved køb over 500 kr. 
Se mere på www.footi ng.dk

Wolf Camper arrangerer gerne hyggelige kundeaft ener, hvor I 
får mulighed for at fordybe jer i Wolf Campers friluft sprodukter. 
Der er fri fragt ved køb over 700 kr. 
Ring ti l Wolf Camper på tlf. 9896 2023 for at få fl ere infor
mati oner, hvis jeres lokale forening vil benytt e ti lbuddet om

Kundeaft en. Se mere på www.wolfcamper.dk
Vandreshoppen er en webshop, som ti lbyder 10% rabat på alt.
Der er grati s fragt for køb over 499 kr. Grati s fragt dækker 
levering ti l nærmeste posthus/pakkeboks, altså levering uden 
omdeling. Det er muligt at ti lkøbe levering med omdeling for 
blot 25 kr.

For at opnå rabatt en skrives Fodslaw10 i kuponkoden, og rabatt en indregnes i beløbet.
Se mere på www.vandreshoppen.dk

Eventyrsport ti lbyder 10% rabat i alle deres buti kker på ikke ned-
satt e varer.
Eventyrsport ti lbyder aft enarrangementer i buti kken kun for Fod-
slaw medlemmer. På disse aft ener gives 20% rabat. Eventyrsport 
fortæller, at aft enarrangementerne er meget populære. 

Arrangementerne kan være med et tema og derfor ti lpasset specielt for os.
Oplys koden 8615 for at få rabatt en. Koden kan anvendes ti l nethandel.
Der er fri fragt og returfragt.

Få 10% på tøj og udstyr.
Her � nder du alt til vandring fra gode vandrestøvler 
og lette baselayers til praktiske vandrestave og diverse 
sovegrej.

Brug FODSLAW10 i indkøbskurven for at få din rabat.
OBS: Gælder ikke allerede nedsatte varer og outletvarer.
Du får gratis fragt på køb over 499,00. Se mere på frilu� .dk

RABATAFTALER RABATAFTALER 
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Fodslaw Viborgs Bryggermarch
d. 19 marts 2022

Fodslaw Viborgs Bryggermarch
d. 19 marts 2022
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Fodslaw Viborgs Bryggermarch
d. 19 marts 2022

Fodslaw Viborgs Bryggermarch
d. 19 marts 2022



10

Fodslaw Aalborg Skørping - Ålborg
d. 2. april 2022
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HÆRVEJSVANDRINGEN IGEN – 

EFTER 41 ÅRS PAUSE 

Hvorfor starte igen… 
Da jeg tiltrådte som formand for Fodslaw 
tog jeg beslutning om at jeg gerne ville 
være hjælper på Hærvejsvandringen, og 
da det rygtedes, blev der jo straks stillet 
spørgsmålet – skal du så med på 
prøveturen i påskeugen - Påskevandring? 
Mit svar var at det skulle jeg bestemt ikke 
– jeg havde gået min sidste Vandring! 
(1981) 
2 aflyste Vandringer senere var mit svar 
modereret til et måske. Her i vinter tog 
jeg så en ny beslutning – det skulle 
forsøges, og træningen gik i gang. 

 
Skovene nord for Slesvig en morgen i april 
 
Forberedelserne er vigtige 
Jeg kunne jo huske, at for at Hærvejs- 
vandringen skulle blive en god oplevelse, 
så skal man forberede sig, og det vil sige 
at man får trænet. Her gik jeg i gang efter 
julen med ugentlige ture på 15 – 20 km + 
nogle småture. Jeg trappede op hen gen- 
nem februar, så jeg var oppe på en 
ugentlig tur på 30 – 35 km. I marts et par 
2 dags ture hvor jeg var oppe på ca. 40 
km. Fodslaw afholdt en træningsweekend 
i slutningen af marts og her gik vi 46 km 

og 25 km. Efter disse ture følte jeg, at nu 
var formen ved være der. 
Sko, strømper, og beklædning var 
naturligvis også tjekket op. 
Så var alt klar til start i Slesvig søndag d. 
10.4. 

 
Rastebilen var klar til at modtage os – tak til Inga 
og Knud. 
 
Turen 
Efter 1. nat i Slesvig var vi afsted, og det 
gik bare derudad. 
Fornemmelsen af, at man kun skal 3 ting 
– gå, spise og sove. Din hjerne skal ikke 
beskæftige sig med andet, og man 
kommer helt væk fra de daglige ting. 
 
Min konklusion 
Selv om man er blevet ældre og har holdt 
en pause på over 40 år kan det godt lade 
sig gøre, og oplevelsen - langt hen ad 
vejen den samme – fællesskab, venskab, 
sammenhold. 
Håber jeg ser ”gamle”, der tør igen! 
 
Jens Peder Kristiansen 

Fodslaw Aalborg Skørping - Ålborg
d. 2. april 2022
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Den 21. og 22. maj. 

Stiller vi igen et hold til stafet for 
livet i Fredericia. 

 
Stiller vi også op til i år. 

 Vi kører i samlet flok til Gram 
slotspark og går. 

 

I juni måned har vi en tur til Assens 
hvor vi tager madkurv med. 

Vi holder sommerafslutning hvor vi 
tænder op i grillen og hygger sammen. 

 
Nogen tager til Østrig på 
Alpenrose hotellet, hvor vi er 
kommet igennem mange år. 

 

Juli måned har vi kun vores gåture om 
onsdagen fra Fredericia og torsdags 
ture fra Kolding. 

     Vi ønsker alle en god  

    Sommer. 
          Med vandre hilsen 

               Fodslaw Fredericia 
  

FREDERICIA
Bent Ebbesen, Langelandsvej 22, st. 4, Skærbæk, 7000 Fredericia
tlf: 5178 6173  • bent.tove@hotmail.com
www.fodslaw-fredericia.dk
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Siden sidst.  
Generalforsamling den 22. februar 2022.  
50 medlemmer mødte op denne aften. 
Efter årsberetning og regnskab, var der indkommet et forslag fra et medlem om, at 
starttidspunktet for motionsture i vinterhalvåret ændres til lørdag formiddag i stedet for 
eftermiddag.  Efter afstemning var der stort flertal for ændringen, i første omgang et 
forsøg i 4. kvartal 2022. Derefter valg til bestyrelsen.  Der var genvalg til Inger Larsen, 
Maja Sørensen ønskede ikke genvalg. Bjarne Kristensen blev valgt som ny. Genvalg til 
suppleanter Jette Pedersen og Leiv Meling. Bilagskontrollant ønskede ikke genvalg i 
stedet tiltrådte Gunnar Jørgensen, 2 nye fanebærere blev Gunnar Jørgensen og Hans 
Henrik Jensen.  
Tak til Per for de år han har haft posten som bilagskontrollant.  
Maja har i flere år siddet i bestyrelsen og har udført et stort arbejde, den der har trykket 
på de rigtige taster og sørget for at materiale kom ud til medlemmerne m.m. Heldigvis 
har hun lovet at hjælpe og hun er nu vores skribent. Tusind tak Maja.  
Vi er en fuldtallig bestyrelse, men ingen der ønsker formandsposten,opgaverne er nu 
fordelt imellem os.  
Heldags/madpakketur. Frederikshavn – Sæby og retur. Ca 24 km.  
 
Nye medlemmer.  
Velkommen til Elise Toft.  
 
Kommende arrangementer. 
Søndag den 19. juni.  
Bustur til Molsvandringen, hvor foreningen giver et tilskud. Egenbetaling på 100 kr. som 
dækker bus, startkort, kaffe og rundstykke før start.  
Grill – aften i Nellemanns Have i Sæby. Vi starter med en gåtur, derefter grill af medbragt 
mad.  
Sommerens sidste  motions/aftenstur i sidst i  august er en solnedgangs tur , hvor vi går 
fra Råbjerg kirke til Vesterhavet, hvor vi hvis vejret er med os, nyder den til tider flotte 
solnedgang. 
 
Nyt depot.   
Vi har fået nyt depot, da det lejede ” ishus” af Kommunen var i meget dårlig stand.  
Vi har nu lejet os ind på en gård lige uden for Frederikshavn, vi har det plads vi har brug 
for og meget nem adgang dertil.  
 
God sommer Pbv Inger Larsen 

FREDERIKSHAVN
Maja Birk Sørensen, Enighedsvej 24, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4052 2495    maja.enighedsvej@gmail.com
www.fodslawfrederikshavn.dk
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GRENÅ
Anne  Marie Melin, Nygade 9,8500 Grenå 
tlf. 4274 9499 • melinhenriksen@hotmail.com
www.grenå-fodslaw.dk

 

      

 
 

Nyt fra Grenå. 
 

Vores onsdagsture er en succes, vi er omkring 16 - 18 stk. hver gang. 
Vi har en dejlig plantage hvor turene altid foregår. 

 
Vi har været på rygsæktur fra Glæsborg over Hemmed, Gjerrild, 

Rimsø og tilbage til Glæsborg. Der var 16 der deltog, og turen var på 22km. 
Vi var forkælet med en rastevogn, som mødtes med os, når vi havde pause, og der var 

mulighed for et lift. 
 

Traditionen tro har vi været på den årlige sildetur, den starter i Femmøller, vi går rundt i 
Mols Bjerge, for at slutte i Femmøller, der er Skovmøllen, som har dejlig mad, det er en 

tur, mange glæder sig til. 
 

Når vi slutter med lørdagsturerne, går vi en tur i Gjerrild, for at slutte med kaffe og 
lagkage på Kroen, det er osse en skøn eftermiddag, 

 
Lige pt. Lægger vi sidste hånd på Fornæsmarchen, hvor vi håber at se mange af jer. 

 
Et billede fra Fjellerup 
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HADERSLEV
Johanne Erichsen, Hejsager Strandvej 134, 6100 Haderslev
tlf. 6089 8420 • email@fodslaw-haderslev.dk
www.fodslaw-haderslev.dk

  
 

Velkommen  
 
Vi er meget glade for 
at der trods den vel-
kendte tilbagegang til 
alle foreninger efter 
Corona nedlukningen, er kommet nye 
medlemmer til os. 
Så velkommen til Hanne og Knud, 
Hanne. 
 
Dagligdagen i Fodslaw Haderslev: 
 
Vi har også på forskellig vis været 
ramt af Covid-19. Men vi er kommet 
godt i gang med vore ugentlige van-
dringer med en svag stigende delta-
gelse til vandringerne. 
Vi har fået afviklet årets første DKT-
tur med god opbakning, spec. da vi fik 
dejligt besøg af 2 busser med glade 
vandrer. 
 
Aktuelt  
 
Vi i gang med planlægning af Lady 
Walk 2022, som i år er et nyt sted, 
nemlig med udgangspunkt fra Gram 
Slotspark. 
Denne vandring er afviklet ved udgi-
velsen af dette blad, men vi glæder os 
til en rigtig god dag/aften. 
 
 
 

 
 
 
Ny formand i Fodslaw Haderslev. 
 
Jeg har været på formandsposten i 
ca. 3 måneder og der er da uden be-
skedenhed meget at lære, spec. på IT-
området, som skal hentes langt bag-
ud blandt de små grå. 
Det skal dog siges at jeg har fået og 
får stor hjælp af Helge Tobiasen – tidl. 
formand og det er jeg meget tak-
nemmelig for. 
Jeg føler også at jeg får stor opbak-
ning fra alle medlemmer. 
Tror vi er ret privilegerede i Hader-
slev, ved at ca halvdelen af medlems-
skaren byder sig til på forskellig vis, 
når vi har behov for en håndsrækning 
til praktiske ting.  
  
Læs mere om vore aktiviteter på  
www.fodslaw-haderslev.dk  
 
 
 

Vi ses lige pludselig på turene. 
Hilsen Johanne 

 

😊😊 
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HADSUND
Rita Holt, Lindalsbakken 8, 9560 Hadsund
tlf. 9857 1946 / 3059 4457 • hadsundfodslaw.dk
www.hadsundfodslaw.dk

  

Hej Fodslawvenner. 
  Nu, hvor verden var ved at blive mere 
normal efter Covid 19, rammer en ny 
katastrofe verden, nemlig krigen i Ukrai-
ne. Den rammer med store prisstigninger 
på næsten alt, energi, transport, daglig-
varer m. m. m. Fodslaw som sådan er 
ikke ramt direkte, men jeg kan godt fore-
stille mig en mindsket aktivitet. 
 
  Vi kan denne gang byde Susan Holt,  
Rita Munk Jensen og Lene Madsen vel-
kommen i Fodslaw. 
 
  Den 11. juni 2022 er der Stafet for livet 
på Ambupladsen i Hobro. Det foregår i 
tidsrummet fra kl. 11.00 – 23. 00. Det 
koster 100,00 kr. pr deltager, som går til 
Kræftens Bekæmpelse. Man går på en 
rundstrækning, og man bestemmer selv, 
hvor langt og hvornår man vil gå. Had-
sund Fodslaw har oprettet et hold, man 
kan melde sig på. Vi stiller vores telt op 
på pladsen, hvorfra vi sælger kaffe, kage 
og vand, alt salg går til Kræftens Bekæm-
pelse. 
 
  Den 28. juni afholder vi vor årlige grillaf-
ten i DCH`s klubhus. Efter en lille gåtur på 
ca. 5 km. vil vore velkendte grillpølser 
være klar. Der vil være ½fl. Vin, eller 2 øl 
eller2 vand gratis pr. person. Man er 
velkommen til selv at medbringe bord og 
stole. Tilmelding til Rita inden den 21. 
juni. 
 
  Vi arbejder intenst på at strikke en ført 
tur, som har Ø. Hurup vandring som ar-

bejdstitel. Den inddrager Vildmosen og 
kyststrækningen både nord og syd for Ø. 
Hurup. I alt ca. 30 km. Der vil ikke være 
mange bakker på ruten. Turen koster 
150,00 kr., og det indbefatter bus fra 
stedet, hvor bilerne skal parkere, kaffe og 
rundstykke og en Enkelt til halsen, frokost 
og eftermiddagskaffe. Datoen vil blive 
den 13. august kl. 8.30. Følg med på vo-
res hjemmeside www.hadsundfodslaw.dk  
 
Hadsund Fodslaw blev stiftet i 1992. Det 
betyder, at vi i år kan fejre 30 års jubilæ-
um, og det har vi tænkt os at gøre den 
17. september 2022, med en brunch på 
Mariagerfjord Golfklub. Uden at kende 
behovet, har vi valgt at bestille plads til 
100 personer. Der vil være tilmelding til 
arrangementet, og derfor er det efter 
først til mølle princippet, men mere her-
om, når efterårsprogrammet foreligger. 
 
  Vi holder, som sædvanligt, en velfortjent 
sommerferie i juli måned, og starter op 
igen tirsdag den 2. august fra Brønd-
bjergvej 6, 9510 Arden. 
 
  Bagsiden: Jeg har i flere år, med meget 
ujævne mellemrum, udgivet bøger i seri-
en ”Verdens mindste bøger” på eget 
forlag. Bøgerne har en vis aktualitet. Den 
første hedder ”Putin og Empati”, og den 
anden hedder ”Pandasex”. 
Bøgerne udkommer i meget små oplæg, 
og bliver oftest revet væk. 
 Venlig hilsen 
 Hadsund Fodslaw 
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Hej Fodslawvenner. 
  Nu, hvor verden var ved at blive mere 
normal efter Covid 19, rammer en ny 
katastrofe verden, nemlig krigen i Ukrai-
ne. Den rammer med store prisstigninger 
på næsten alt, energi, transport, daglig-
varer m. m. m. Fodslaw som sådan er 
ikke ramt direkte, men jeg kan godt fore-
stille mig en mindsket aktivitet. 
 
  Vi kan denne gang byde Susan Holt,  
Rita Munk Jensen og Lene Madsen vel-
kommen i Fodslaw. 
 
  Den 11. juni 2022 er der Stafet for livet 
på Ambupladsen i Hobro. Det foregår i 
tidsrummet fra kl. 11.00 – 23. 00. Det 
koster 100,00 kr. pr deltager, som går til 
Kræftens Bekæmpelse. Man går på en 
rundstrækning, og man bestemmer selv, 
hvor langt og hvornår man vil gå. Had-
sund Fodslaw har oprettet et hold, man 
kan melde sig på. Vi stiller vores telt op 
på pladsen, hvorfra vi sælger kaffe, kage 
og vand, alt salg går til Kræftens Bekæm-
pelse. 
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den 13. august kl. 8.30. Følg med på vo-
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betyder, at vi i år kan fejre 30 års jubilæ-
um, og det har vi tænkt os at gøre den 
17. september 2022, med en brunch på 
Mariagerfjord Golfklub. Uden at kende 
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100 personer. Der vil være tilmelding til 
arrangementet, og derfor er det efter 
først til mølle princippet, men mere her-
om, når efterårsprogrammet foreligger. 
 
  Vi holder, som sædvanligt, en velfortjent 
sommerferie i juli måned, og starter op 
igen tirsdag den 2. august fra Brønd-
bjergvej 6, 9510 Arden. 
 
  Bagsiden: Jeg har i flere år, med meget 
ujævne mellemrum, udgivet bøger i seri-
en ”Verdens mindste bøger” på eget 
forlag. Bøgerne har en vis aktualitet. Den 
første hedder ”Putin og Empati”, og den 
anden hedder ”Pandasex”. 
Bøgerne udkommer i meget små oplæg, 
og bliver oftest revet væk. 
 Venlig hilsen 
 Hadsund Fodslaw 
  

HERNING
Ken Poul Jensen, Søbylundvej 2, 7400 Herning
tlf. 2348 3228
www.fodslawherning.dk

 

 

 

Siden sidst 

Fodslaw Herning har afholdt generalforsamling 
Tirsdag d. 8. februar  
Stor tak til den nye bestyrelse kun 4 som påtog 
sig opgaven at foreningen skulle bestå indtil 
videre, men med krav til medlemmerne om at 
fortsætte med at hjælpe med diverse opgaver. 
Det blev der givet samtykke til.  
 
Mange gode ture er afviklet 
Søndag d. 13. februar eftermiddagstur fra 
Sdr. Anlæg 
Vejret var gråt med lidt finregn, men det 
afskrækker som bekendt ikke en ægte 
Fodslawer  Tak til Vera 
Lørdag formiddag d. 26. februar tur i Isenvad 
En smuk dag til en vandretur op på Isenbjerg og 
ved Mindestenen for våbennedkastning. 
Tak til Lene 
Søndag formiddag d. 6. marts tur i Arnborg 
Langs Rind Å til Kirken og Hjemstavnshuset 
og ud i Birkebæk plantage 
Lørdag formiddag d. 19. i Nørlund Plantage 
Turen gik op til Kølkær top med en flot udsigt 
10 personer gik med for første gang. 
Tak til Ken for gode ture 
Søndag d. 27. marts eftermiddagstur fra 
Præstbjerg Naturcenter 
Tak til Jens Kristian for en smuk tur, hvor formen 
blev sat lidt på prøve og det er sundt  
Lørdag formiddag d. 2. april i Sunds 
Turen gik først rundt om søen så pause med  
kaffe/kage og derefter videre for de seje ud i 
Troldskoven. Tak til Aase for en ny tur  
Søndag d. 10. april eftermiddagstur fra Højskolen 
Skærgården i Lind 
Rundt om søen og ud i Rind Plantage 
Tak til Ester for hendes kaffe og hjemmebag 
Lørdag d. 23. april Madpakketur Bølling Sø 
Absolut en succes med 30 deltagere 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fremtid 
 
Fodslaw Herning arrangerer sommermotion 
i st. f. majmotion. Der er tale om en ugentlig 
vandreaften forskellige steder i og omkring 
Herning. De mange skønne sommeraftener 
i maj og juni skal udnyttes til fulde med førte 
ture på ca. 10 km. 
 
Når bladet udkommer, er turene i maj overstået 
og også Knudmosevandringen. 
 
Sommermotion fra Gullestrup Kirke d. 2. juni 
 
Sommermotion fra Elmers Hus i Søby d. 7. 
 
Madpakketur Hald Sø fra Naturskolen, Hald 
Hovedgåd lørdag formiddag d. 11. juni kl.10 
 
Grillaften med gåtur torsdag d. 16. juni kl. 18  
Pris: 50 kr. pr. person – kun for medlemmer og 
med tilmelding mobiltlf.  22 96 87 04  
 
Sommermotion fra Snejbjerg Kirke d. 22. juni 
 
Rundvandrevej nr. 4 på 17 km lørdag d. 25. juni 
kl. 10.00 fra Brugsen i Sørvad. 
Husk mad og drikke. 
Ud på tur aldrig sur 
 
Fodslaw Herning 50 år d. 19. september 
Fejres med tur lørdag d. 24. sept. 
 
Alle ønskes en god sommer 
 
Vi informerer løbende på hjemmesiden 
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HIRTSHALS
Per Jensen, Irisvej 5, Åbyen, 9850 Hirtshals
tlf. 2627 0780 • lisbethper6@gmail.com 
www.fodslawhirtshals.dk

  

Siden sidst 
 
Når du læser dette, har vi passeret maj 
måned, hvor vores starttid er rykket til 
tirsdage klokken 19 fra Hirtshals Skole. Vi 
skiftes stadigvæk til at lave ture – nogle 
mere spændende end andre. 
 

 
 
Siden sidst har vi haft den traditionelle 
torskespisning. Det var en meget 
afslappet og hyggelig aften. Vi har også 
fået indviet Tornby Kirkesti – en tur på ca. 
7 km igennem en dejlig natur. 
 
En af vore andre ture gik til Uggerby å, 
for at se hvor hængebroen var blevet 
placeret, efter at havet efter flere storme 
var kommet faretruende tæt på den. 
Vestkyststien havde havet også taget 
noget af. Men nu er der ny bro og en 
dejligt gangbro langs åen. Et besøg værd. 
Herefter fandt vi et sted, hvor vi kunne få 
kaffe og kage og bekræfte hinanden i, 
hvor heldige vi er at have sådan en natur 
lige uden for døren. 

 
Og endelig har vi igen haft besøg af vore 
vandrevenner fra Vennesla i Norge. Det 
var et dejligt gensyn efter godt 2 års 
isolation. Vi var en lille tur rundt om 
Åbyen for at slutte af ved Lisbeth og Per, 
der diskede op med en frokost af de 
bedre. 
 
Vi har også været på vores 
tilbagevendende tur til Lønstrup og 
Rubjerg Knude Fyr. Og her bød 
traditionen også, at vi skulle have noget 
at spise. 
 
Den 7. juni går turen til Åbyen, hvor vi går 
op over den historiske vold syd for byen. 
Et sted, der er mange historier om. 
 
Vores byvandring har de sidste par år 
haft trange kår. Vi har manglet 
nordmændene på grund af Covid-19. Nu 
håber vi så, som mange andre her mod 
nord gør, at de vil vende tilbage, og at vi 
igen får normale forhold. 
 
Skulle du komme til Hirtshals i løbet af 
året, kan du altid købe et startkort i 
Havnekiosken i Havnegade. 
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HJØRRING
Tove Gjesthede, Ø. Thirupvej 64, Astrup, 9800 Hjørring
tlf. 9897 1698 | 3066 2266 • fodslawhjoerring@outlook.dk
www.fodslawhjoerring.dk

  

 
 
 

Rubjerg Knude march. 
Søndag d. 14 – 8: 

 Starttid kl. 9.00 - 10.00 på 19, 23 og 29 km. 
        kl. 9.00 - 11.00 på 8 og 13 km. 

Friskolen Skallerup, Skallerup skolevej 3, 9800 Hjørring. 
 
Ruter. Alle ruterne går til gl. Vennebjerg, 8 km går hjem herfra. 
Resten går på kirkestien til Vennebjerg kirke og mølle. Efter rasten 
går 23 og 29 omkring Rubjerg knude. Alle ruter går hjem fra Gl. 
Vennebjerg gennem Vennebjerg Golf. 

 
 

  
 
Bratten: 11/6 kl. 13.30 besøger vi 
Kirsten og Eriks sommerhus ”Højbo”. 
Havstokken 16, 9981 Jerup. Tilmelding. 
98 92 00 45 Samkørsel fra Hjørring kl. 
12.30. 

  
Halvårsafslutning: Lørdag d 25/6 kl. 
10.00 fra Den store p-plads Astrupvej i 
Slotved skov. 
Efter turen hygge v. Mamma´s  hvor vi 
køber med hver især. 

 
Motionsture: Torsdag d.9/6 kl. 19.00 
start fra Vrejlev Kloster, Poulstrup 
Martin har turen. 
 
Torsdag d 16/6 kl. 19.00 start fra 
Gilsigvej 2A, Ilbjerge, Svend fører. 
Torsdag d. 28/7 kl. 19.00 start fra 
Børglum kloster, Knud (Martin) leder 
turen. 
 
Lørdag d. 6/8 kl. 9.00 start fra Friskolen 
Skallerup prøvetur på Rubjerg knude 
march 13 og 29 km.  
 

Torsdag d. 18/8 kl. 19.00 start fra 
Bellevue, Toelhøjvej Hjørring, Lisbeth 
viser os vej. 
Torsdag d. 25/8 kl. 19.00 start fra Horne 
kirke, Helen leder turen. Ny tur. 
Lørdag d. 3/9 kl. 13.30 start fra p-
pladsen Søndergade 8 9394 Saltum. Pia 
har lavet turen. Ny tur. 

 
Onsdage: kl. 10.00 går vi en tur på ca. 1 
time fra Kilden. 1/7- 31/10 start fra p.      
p-pladsen, ved enden af vejen forbi Sv     
Svanelunden, Hjørring. 
 
Siden sidst: Har vi haft forårstur i 
Bjergby med 125 deltagere. Tak til alle 
der mødte op, og tak til alle hjælpere. 

 
          m.v.h….…Bestyrelsen 
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HOLSTEBRO
Aase Larsen, Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
tlf. 2086 5136 • aaseskovlarsen@gmail.com
www.holstebrofodslaw.dk

  

Så er det blevet forår, og vi har igen taget 
torsdag aften med i programmet. Aften 
turene vil i løbet af sæsonen, ofte være 
”køre ud af byen ture”, hvor vores med- 
lemmer er planlæggerne. Tak for det. 
 
Pinsevandringer 
I samarbejde med Hosekræmmerne 
holder vi igen i år de traditionsrige pinse-
vandringer, fire vandringer - samt fest og 
mulighed for overnatning i Timring.  
Holstebrovandring, pinsedag den 5. juni. 
Start/mål: Laden, Brogårdsvej 4.  
Start: kl. 8.00 - 11.00  - ruter på 6, 12, 17, 
25 og 33 km og ført tur på 6 km kl. 9.30. 
 
Grillaften planlægger vi, efter 2 års 
pause, at afholde fredag den 17. juni. Vi 
går en kort tur, mens grillen bliver varm.  
 
Madpakketur den 23.06 afslutter første 
halvår af 2022 og herefter er der ferie.  

 

 
 

Efter opstarten 2. august kommer snart 
TV MidtVest Vandring, der afholdes den 
9. august kl. 18.30 ved TV MidtVest, Søvej 
2. Der er afmærkede ruter på 5 og 10 km 
- en dejlig aftentur. 
 
Sommerudflugten den 18. august, er 
under planlægning. 

Siden sidst 
En travl periode er gået forud. Til Sir 
Lyngbjerg Vandring, med ny dato i 
februar, kom 166 deltagere. 
Repræsentantskabsmødet i Naur Sir,  
havde deltagelse af rigtig mange 
foreninger, det forløb godt, syntes vi. 
Den udskudt Generalforsamling blev 
afholdt først i marts, ligesom  
Hjælperfesten for de foregående år.   
Et besøg hos Haderslev Fodslaws 
Hertug Hans Vandring med bus og 
forplejning, en tur alle hjælpere ved 
Rep.mødet fik, som tak for indsatsen. 
 
Kyst til Kyst 
Endelig kunne vi starte op på vores 
næste projekt med at gå Jylland på 
tværs. Vi sluttede for et par år siden 
med at gå  Drivvejen - Jylland på langs 
fra Thyborøn og til grænsen. Vi var 
hhv. 40 og 34 deltagere de to dage vi 
gik fra Blåvandshuk og til Varde. Vi 
havde fantastisk flot vejr og glæder os 
allerede til næste gang 11. - 12. sept. 
 
 

 

                                                         pbv. Aase  
Muldyrs bunker ved Blåvandshuk 
Vi mødes ved TV MidtVest, 
Søvej 2, kl. 19.00, hvor der er 
afmærkede ruter på 5 og 10 
km. 
 Hede 

TV MidtVest Vandring 2021 
Vi mødes ved TV MidtVest, 
Søvej 2, kl. 19.00, hvor der er 
afmærkede ruter på 5 og 10 
km. 
 Hede 

  

Sommer 2022. 
Så er sommeren over os og lige et 
tilbageblik. 
Lørdag den 26 marts var vi inviteret på 
træningstur af Ivar Thisgaard ved 
Frederikshåb klitter, og det var på alle 
måder en herlig tur, som var flot guidet af 
Ivar, med god forklaring på landskabet. 
Horsens fodslaw takker Ivar for turen. 

 
 

Purhøj. 
I Påsken havde vi 2 herlige dage med 

aftenvandringen og selve 
Purhøjvandringen Langfredag. Det var lidt 

køligt og blæsende, men ellers mange 
glade vandere. Vi takker alle der mødte   

Aftentræningstur. 
1 juni kl. 19,00 afholder vi forårets sidste 

aftentræning og mødestedet er denne 
gang P-pladsen ved Husodde Camping .Vi 

går langs Horsens fjord, og ind gennem 
skoven til Stensballe Golf Club og retur. 

Turen er på ca. 7 km. så de fleste kan 
deltage og det er ganske gratis. 

Vild vandring. 
12 juni arrangerer Horsens kommune 

”Vild vandring” med temaet biodiversitet 
i samarbejde med flere foreninger i byen 

hvor Horsens fodslaw også deltager. 
Turene er gratis. Se vores hjemmeside. 

www.horsens-fodslaw.dk 
De tre perler. 

Lørdag den 27 august arrangere Horsens 
fodslaw en nyoprettet sommervandretur 

til Vejle fjord med forskellige 
seværdigheder på ruterne 

Der er 2 opmærkede ruter på henholdsvis 
11 og 27 km. og går forbi Rosenvold slot, 

havn, camping og strand. 
På 27 km. kommer vi også forbi 

Vejlefjordcenteret med haven og 
fyrtårnet Træskohage fyr samt på Rohde 

gods. 
Der startes ved Kvik Auto Kurvefort 1 

7140 Stouby og der startes kl. 09,00 og 
alle skal være i mål senest 16,00. 

Startkort koster 25 kr. 
På 27 km. kan der tilkøbes forplejning 

som udleveres på en rasteplads på turen 
og startpakken koster 70 kr. som 

indbefatter forplejning med kaffe/the 
eller vand/sodavand 

 
 

God sommer og på gensyn derude 
hilsen Horsens fodslaw. 
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skoven til Stensballe Golf Club og retur. 

Turen er på ca. 7 km. så de fleste kan 
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Vild vandring. 
12 juni arrangerer Horsens kommune 
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i samarbejde med flere foreninger i byen 

hvor Horsens fodslaw også deltager. 
Turene er gratis. Se vores hjemmeside. 
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Lørdag den 27 august arrangere Horsens 
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til Vejle fjord med forskellige 
seværdigheder på ruterne 

Der er 2 opmærkede ruter på henholdsvis 
11 og 27 km. og går forbi Rosenvold slot, 

havn, camping og strand. 
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Vejlefjordcenteret med haven og 
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gods. 
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God sommer og på gensyn derude 
hilsen Horsens fodslaw. 

HORSENS
Kaj Jørgen Pedersen, Stouby Kirkevej 16, 7140 Stouby 
tlf. 3098 7360 • 75897360@hafnet.dk 
www.horsens-fodslaw.dk
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IKAST-BRANDE
Inger-Marie Nielsen, Kr. Poulsens Vej 23, 7430 Ikast
tlf. 2334 1596 • formand@fodslawbrande.dk
www.fodslawbrande.dk

  

Hej! 
De 3 Byers Vandring den 5. –6. august    Special arrangement                                
Start- og målstedet er Hyldgårdsskolen, Hyldgårds Allé 9, 7430 
Ikast. Distancer på 100 km og ca. 55 km (begge med starttid 
fredag kl. 19.00) samt ca. 45 km (med bustransport lørdag kl. 
6.00). De første ca. 55 km. bliver ledet af en ”førerguide” der går 
med 6 km/t. De næste ca. 45 km bliver afmærket så man kan gå i 
sit eget tempo dog skal man være i mål inden lørdag kl. 18.00. 
Tilmelding senest den 29. juli til formanden men meget gerne før 
hvis man ved at man vil deltage. 
Yderligere oplysninger kan hentes i brochurerne som kan hentes 

på hjemmesiden eller på andre startsteder ude i samfundet. Vi glæder os til at tage imod 
jer som har mod på lidt udfordring i form af en noget længere tur end sædvanligt. Vejret, 
ja det kan ikke blive værre end sidste år. 
Bøllingsø Bryggervandring den 18. september 
Samlet start kl. 12.00 fra Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 24, 7442 Engesvang. 
Startgebyret er kr. 50 (heri en smagsprøve på Bryghusets øl eller en sodavand). Der er 
afmærkede ture på 4, 8, og 12 km. Vi glæder os til at se jer. 
Motionsture – der henvises til vores hjemmeside og Facebook. 
Det skete (kort) – Hyggedagen i Ikast den 29/1 blev en meget blæsende dag men det fik 
nu ingen betydning for turen op i Ikast-Tårnet. Ved spisningen om aftenen gik strømmen 
og vi måtte spise den sidste del i stearinlysenes skær. 16 deltog denne dag.  
Aftentur og Forårstur ved Brande fik deltagelse af henholdsvis 27 og 118. Nogle tal vi er 
tilfredse med selvom det er nedgang fra 2019.  
Stafet for Livet i Ikast fik deltagelse af 9 medlemmer.  
Ladywalk får deltagelse af 3 måske 4 medlemmer.  

DØDSFALD  
Vi mistede Bente Rønne den 18. april. Bente kendes af mange også udenfor vores 
forening og i flere år deltog Bente og Per på vandreture rundt i landet. Hærvejsvand-
ringen fik også besøg af dem. Bente var også i mange år en trofast hjælper på det stadie 
hendes sygdom nu tillod det. 
Vi savner allerede nu Bente men sorgen er dog størst hos Per og sønnen Jan. Vi takker 
for at have fået lov til at kende Bente. Vi husker / mindes hendes stædighed og 
udholdenhed som en positiv side af hende. ÆRET VÆRE BENTES MINDE.    

    m.v.h. og god sommer fra Ikast-Brande Fodslaw / Inger-Marie 
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Tilmelding senest den 29. juli til formanden men meget gerne før 
hvis man ved at man vil deltage. 
Yderligere oplysninger kan hentes i brochurerne som kan hentes 

på hjemmesiden eller på andre startsteder ude i samfundet. Vi glæder os til at tage imod 
jer som har mod på lidt udfordring i form af en noget længere tur end sædvanligt. Vejret, 
ja det kan ikke blive værre end sidste år. 
Bøllingsø Bryggervandring den 18. september 
Samlet start kl. 12.00 fra Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 24, 7442 Engesvang. 
Startgebyret er kr. 50 (heri en smagsprøve på Bryghusets øl eller en sodavand). Der er 
afmærkede ture på 4, 8, og 12 km. Vi glæder os til at se jer. 
Motionsture – der henvises til vores hjemmeside og Facebook. 
Det skete (kort) – Hyggedagen i Ikast den 29/1 blev en meget blæsende dag men det fik 
nu ingen betydning for turen op i Ikast-Tårnet. Ved spisningen om aftenen gik strømmen 
og vi måtte spise den sidste del i stearinlysenes skær. 16 deltog denne dag.  
Aftentur og Forårstur ved Brande fik deltagelse af henholdsvis 27 og 118. Nogle tal vi er 
tilfredse med selvom det er nedgang fra 2019.  
Stafet for Livet i Ikast fik deltagelse af 9 medlemmer.  
Ladywalk får deltagelse af 3 måske 4 medlemmer.  

DØDSFALD  
Vi mistede Bente Rønne den 18. april. Bente kendes af mange også udenfor vores 
forening og i flere år deltog Bente og Per på vandreture rundt i landet. Hærvejsvand-
ringen fik også besøg af dem. Bente var også i mange år en trofast hjælper på det stadie 
hendes sygdom nu tillod det. 
Vi savner allerede nu Bente men sorgen er dog størst hos Per og sønnen Jan. Vi takker 
for at have fået lov til at kende Bente. Vi husker / mindes hendes stædighed og 
udholdenhed som en positiv side af hende. ÆRET VÆRE BENTES MINDE.    

    m.v.h. og god sommer fra Ikast-Brande Fodslaw / Inger-Marie 

 
  

Kære Fodslaw venner 
 
Nu er foråret og sommeren over os, så vi 
håber på mange gode vandreture i den 
dejlige natur, som vores turførere har 
lavet. Tak til vores nye turfører Inger 
Søndergård. 
 
Vi starter vores aftenvandringer tirsdag 
den 3. maj kl. 19, den første tur er i Øland 
skoven, hvor bøgen er sprunget ud. 
 
Vi havde en rigtig god bustur til 
Frederikshavn den 19. marts. Vi vil gerne 
takke Frederikshavn Fodslaw, for en god 
og flot tur. Vi sluttede af med dejlig 
æblekage og kaffe på Sæby 
Transportcenter, som Olfert havde sørget 
for, tak for det. 
 
 

vi F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende arrangementer 
 
Vi afholder vores årlige bustur , søndag 
den 12. juni, som i år går til 
Frederikshavner vandringen. Det er et 
meget smukt område med dyrepark og 
blomsterpark, det vil vi glæde os til. 
Derefter tager vi til Nellemanns Have i 
Sæby, hvor vi indtager vores medbragte 
kaffe og kage. Vi finder en kro,  hvor  vi 
kan slutte af med aftensmad. 
 
Vi vil lige minde om vores Hav og Klit 
vandring søndag den 4. sepember. 
Startstedet er ændret til Kirkeladen, 
Kirkevej 11, Hune 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirsten Larsen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JAMMERBUGTEN
Kirsten Larsen, Torngårdsvej 58, 9440 Åbybro
tlf. 2236 8194 • kirstenlarsen51@sol.dk
www.fodslaw-jammerbugten.dk
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Hej med jer. 
 

Siden sidst 
Mett Kølvrå vandringen 13 marts havde 149 
deltagere til en god forårstur. Vi takker for 
fremmødet.   
 

   
 
Ravning brovandring. 
Desværre blev den aflyst 16 dage før! Og den 
kommer nok ikke op køre igen. Det var en af 
bedste 2 dages ture. Men vi fik hurtigt 
arrangeret en alternativ weekendtur i den 
skønne ådal. En snes deltog, med 
indkvartering på Ølgaard. Vi indtog frokosten 
hos Bindeballe købmanden, det skal jo ikke 
være vores skyld at de går fallit!    
 

 
Nye ruter i Vejle ådal. 
 
 

 
HVV 2022 
 

I uge 28 er vi klar til en tur op ad Hærvejen, 
efter 2 års pause. Du kan stadig nå at komme 
med, hvis du vil med Team Karup. 
Der er jo altid nye jubilæer på vej!  
Og i år er der mulighed for god træningstur 
ugen før på Bornholm rundt marchen 1 - 3 
juli. 
 

 
Gejlå 2002 
 
Husk Kongenshus vandringen  
søndag 21 august. 
 
Startsted 
Sdr. Resen forsamlingshus 
Bavnevej 18 7470 Viborg 
 
Distancer;  
4, 13, 18, 21, og 25 km. 
Starttid; kl. 8 – 12   Sluttid kl. 16 
 
Vi ses derude.   Søren 

KARUP
Steen Rasmussen, Krude Møllevej 6, Katrinedal, 8654 Bryrup
tlf. 4056 3072 • steen_ras@hotmail.dk
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KJELLERUP
Bent Hougaard, Sindingsgade 24 B, 8620 Kjellerup
tlf. 8688 2903 • hougaard@dlgtele.dk

Kære fodslaw venner! 
 
Vi er nu klar med plan for arrangementer  Gløggaften, tirsdag, den 25.10.2022 
i 2022. 
 
Tirsdag, den 21.06.2022 arrangerer vi som  Generalforsamling, 
noget nyt, midsommervandring i    tirsdag, den 10.01.2023 
- Krabbes Grønne Ring. - Start og mål  ved 
Al-huset, Skolevangen, Kjellerup., 
Start: fra kl. 18.00 - 19.00 
Distance: 5 og 10 km, der udleveres startkort, Husk! træningsturene er om 
                hvorpå distancerne er afmærket.  tirsdagen, med start kl. 19.00 
Der er 1 rast på ruterne, hvor der udleveres kolde fra Al-huset, Skolevangen, 
drikke.      Kjellerup 
Stargebyr: kr. 20,00, startgebyret er incl. kolde 
drikke ved rast,  samt kolde/varme drikke,  
kage og grillpølser ved mål i Al-huset. 
Alle er velkommen til at deltage.   Mange hilsener 
      Fodslaw Kjellerup 
Tirsdag, den 23.08.2022 - 
grillaften hos Marie og Søren 
Tjørnevej 7, Kjellerup 
Tilmelding til Søren 60496989 
eller om tirsdagen på trænings 
turene senest, den 9.08.2022. 
Husk! at medbringe tallerken, glas 
kop og bestik. Pris for grillmad 
Kr. 60,- drikkevarer til 
fodslawpriser. 
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LEMVIG
Else Nielsen, Sprogøvej 23 B, 7680 Thyborøn
tlf. 2013 6426 • elsenie@hotmail.com

 

  

 
Hej Fodslawvenner 

 
Siden sidst: 
Vi har holdt generalforsamling d 27/4. Vi har siden sidste generalforsamling fået 3 nye 
medlemmer og er nu oppe på 25, det er dejligt med fremgang i vores lille forening. 
Bestyrelsen har 5 medlemmer og en suppleant, der alle fortsætter foreløbig et år mere. 
Når bladet udkommer, har vi haft den årlige tur på Planetstien, hvor vi forhåbentlig også 
i år får gæster fra andre foreninger. 
 
Fremtiden:  
Søndag d. 14/8 har vi vores hyggetur Kilen Rundt, hvor vi som sædvanlig holder en god 
pause med lækkert smørrebrød og drikkevarer undervejs. Gæster er meget velkomne 
(smørrebrød kan bestilles senest 3. august på tlf 20136426 eller mail: 
elsenie@hotmail.com. Vi betaler fortæringen på dagen). Vi mødes på P-pladsen ved 
Lemvig Sø kl 9.00 og ca et kvarter senere starter vi vandreturen fra P-pladsen ved 
Kjærgårds Mølle . 
Lørdag d. 17/9 tager vi til Husby Klitplantage og går 15 km i et meget spændende og 
varieret område. Vi mødes ved Lemvig Sø kl 9 og kører sammen til Helmklink Havn. Her 
starter vi gåturen kl 10. Vi har madpakker med til frokost og eftermiddagkaffe. Der er 
fine rastepladser med borde og bænke undervejs, og endda toiletter flere steder. Det er 
en dejlig tur, som virkelig kan anbefales. Gæster meget velkomne til at møde os ved 
Helmklink Havn og gå turen sammen med os.  
 
Faste ture: 
Vi mødes fra april til og med 14. september kl. 18.30 på P-pladsen ved Lemvig sø.  
Efter Husbyturen 17. september mødes vi fra 24. september lørdag eftermiddag kl 13.    
 
                                                         Mange forårshilsener fra Lemvig Fodslaw 
 
                                                                        Pbv. Else Nielsen (20136426) 
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Kære venner i Fodslaw Læsø. 
 
Siden sidst.  
 
Træningsturene er blevet afviklet i god ro 
og orden – til tider i blæst og også i sol. 
  
Den 26. marts valgte 13 deltagere, at 
bruge det fine vejr til at markere Fodslaw 
Læsø`s  20 års fødselsdag. Der blev 
serveret kaffe og dejlig lagkage. 
 
Læsø March. 
Den 1. maj Inviterede vi til Læsø March. 
Det er 2 år siden sidst p.g.a. corona der 
var mødt 141 deltagere op, længe siden 
vi har været så mange-- og det er dejligt. 
Vejret var perfekt – rolige vindforhold og 
høj sol! Der kom en bus fra Vildbjerg med 
48 ”Hosekræmmere”, og en bus fra 
Viborg med 49 deltagere. Alle i højt 
humør.  
En af guiderne havde taget sin Læsødragt 
på – festligt.  
Resten af deltagerne var fra 
Frederikshavn, turister som var på øen og 
fastboende. 
 
Ordene fra deltagerne lød: Fantastiske 
ruter – god forplejning – perfekt – flot 
tur!!! Alt i alt stor tilfredshed. 
 
Der var nye hjælpere, alt gik perfekt. 
Dejligt at nye har lyst og tid til at hjælpe,  
ellers var der ingen Læsø March, så det 
betyder alt. 
 
 

 
 
 
 
Motionsture: Tirsdage kl. 19,00. 
 
Vi har kun planlagt en tur til den 7. juni i 
Holtemmen. 
Startsteder på ture resten af året 
kommer senere. 
 
Du kan også se dem på vores Facebook 
side. 
Der kan du også se en masse billeder fra 
marchen, og få et indtryk af turen. 
 
Pbv. Elly. 
 
 
 
 
 
 

LÆSØ
Jytte Andersen, Vesterø Havnegade 26, 9940 Læsø
tlf. 21456066 • heimar@mail.tele.dk
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MIDTFYN
Knud Erik Hansen, Kildemøllevej 19, 5853 Ørbæk
tlf. 6598 1136 / 4058 1136 • k.e.hansen@sol.dk
www.fodslawmid� yn.dk

  

Siden sidst: 
Har vi afholdt Forårstur i Svanninge 
bakker med 119 deltagere, i 2020 var der 
201 (incl. 2 busser med i alt 75 deltagere) 
Tak til alle jer, der deltog i turen. Tak til 
vore hjælpere for en fin indsats  
Har vi haft motionsture fra Svendborg, 
Horne, Nørre Søby, Ringe, Nørre Lyndelse 
Håstrup og Odense. Tak for nogle fine 
ture. 
Har vi haft formiddagsture hver uge i 
foråret med rigtig pæn deltagelse. 
 
Det sker:  
Vi har følgende motionsture:  
02.06. Motionstur fra Brylle Vandskov 
ved Brylle kl. 19,00. 
09.06. Motionstur fra P-pladsen ved 
Campingpladsen, Vindebyørevej på 
Tåsinge kl. 19,00 
16.06.Motionstur fra Øster Skerninge 
kirke, Åkildevej 22A, Vester Skerninge kl. 
19,00. 
23.06. Motionstur fra Egense kirke, 
Hellegårdsvej 267, Svendborg kl. 19,00. 
30.06. Motionstur fra P-pladsen ved 
Gåsebjergsand, Faaborg kl. 19,00. 
I anledning af at Lizzy blev 80 år den 6.3 
vil hun gerne byde på lidt at spise og 
drikke i madpakkehuset ved 
Gåsebjergsand efter motionsturen. 
Tilmelding til Lizzy senest den 23. juni 
2022 på tlf. 21904581 
Herefter holder vi sommerferie. 
04.08. Motionstur fra Faaborg 
Gymnasium, Sundagervej 42 i Faaborg, kl. 
19,00. 
Resten af efterårsprogrammet er ikke 

planlagt endnu, men kommer i den 
næste halvårskalender i juli. 
Du kan endnu nå at få din tur med, hvis 
du giver besked senest 15. juni           
2022.  
 
Derudover går vi hver onsdag formiddag 
kl. 9,30 fra P-pladsen ved Midtfyns 
Fritidscenter. Vi har sidste tur før 
sommerferien den 29. juni og vi starter 
op igen efter ferien den 3. august. Disse 
ture er på 5-6 km i moderat tempo. 
 
KRARUP I BEVÆGELSE: 
Fra Oasen ved Krarup friskole den 25. juni 
til fordel for Børnecancerfonden/Team 
Rynkeby. Der er morgenkaffe kl. 9,30 og 
derefter vandreture på ca. 2,5 km, 5 km 
og 10 km og efter turene lidt fra grillen til 
middag. Der er nærmere program med 
øvrige tidspunkter og pris med på 
motionsturene, så snart det er lavet. 
 
 RÆTHINGEMARCH: 
Start fra Rolfsted skole, Skolevej 16 i 
Rolfsted den 21. august 2022 fra kl.9,00. 
Distancer 5, 10, 17 og 25 km. 
Hjælpere til Rætingemarchen 
Vi har som vanligt brug for nogle 
hjælpere på startstedet, rastepladsen og 
ruterne. Vil du med på hjælperholdet så 
tilmelder du dig til Lea på SMS eller 
telefon 22859737. Du kan også give 
besked på en motionstur. 
Der er prøvetur den 7. august med start 
fra Nautilen i grusgraven ved Tarup  
kl. 8,00. Husk madpakke.         Knud Erik 
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MORSØ
Povl Li Nielsen, Frueled 14, 7900 Nykøbing Mors
tlf. 2973 0563 • post@morsfodslaw.dk
www.morsfodslaw.dk

  

 
Alt springer ud og sommeren er på vej 
 
Naturen vågner alt springer ud, kom med på vores turer, naturen bliver ikke smukkere. 
 
 
Hjælpertur  
Endelig kan vi igen invitere på hjælpertur. Det er nu 3 
år siden sidst. Vi glæder os til turen, som går til ”Den 
genfundne Bro” hvor et par lokale er guider på en 
vandretur i området, Jernbanetur i Vrads og en middag 
på Pejsegården. Vi håber, at mange af de 50 hjælpere 
har tid til at deltage.  
 
Vi besøger Fodslaw Sydthy 
Tirsdag den 26. juli kl. 19.00 skal vi til hyggetur i Sydthy. Turen starter fra Bedsted Skole, 
Skolegade 1, Bedsted. 
 
Fodslaw Sydthy besøger os 
Lørdag den 27. august kl. 13.30 kommer Fodslaw Sydthy på besøg hos os. Vi starter fra 
Mountainbike pavillonen i Legind Bjerge. Kør til Jesperhus Blomsterpark og følg pilene 
derfra.  
Efter turene er der kaffe og kage, kom med vi har et par hyggelige aftener. 
 
 
Mors Rundt – tusind tak til de deltagere 
som trodsede vind og vejr og deltog på 
vores turer. Der kom 16 til aftenturen, 70 
deltagere lørdag og 55 deltagere om 
søndagen. Så vi fik en blid start efter 2 års 
Corona pause. 
 
Nye medlemmer 
Siden sidst har vi fået et nyt medlem. 
Denne gang siger vi velkommen til 
Ingeborg. 
 

 
Følg os på facebook  
”Fodslaw i Skive” eller  
”Morsø Fodslaw” 
www.morsfodslaw.dk 
 
 
 
Vi ses – Povl Li Nielsen 
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SIDEN SIDST 
 
Den 23. febr. afholdt vi vores ordinære 
generalforsamling med 123 fremmødte 
medlemmer. 
Formanden kunne berette om en godt 
år trods corona-situationen, god øko-
nomi og fin medlemstilgang. Så der er 
grund til optimisme for fremtiden. 
 
På generalforsamlingen tog vi afsked 
med Elin Knudsen, som efter mange år i 
bestyrelsen har valgt at udtræde. Som 
nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Tage 
Damm og Bjarne Christensen blev ny 
suppleant. 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
Rejespisning 7. juni 
Vi glæder os over, at vi nu igen kan 
gennemføre en af vores mange tra- 
ditioner, som plejer at samle rigtig 
mange medlemmer.   
Efter en vandretur på 5 eller 10 km 
nyder vi at spise de lækre fjordrejer ad 
libitum. 
 
Sommertræf 25. juni 
hos Inge og Jørgen Blohm.  
Vi mødes til eftermiddagskaffe, vand-
ring og spisning af medbragt mad. 
 
Ø-tur til Tåsinge 31. juli 
Det bliver en kør-selv-tur, hvor vi skal 
vandre i Nørreskoven, kigge på 
Valdemar Slot, Bregninge Mølle mv. 
 
 

 
 
Det endelige program er endnu ikke 
fastsat. 
 
Sæsonstart på Fynshoved 2. aug. 
Efterårssæsonen starter som sædvanligt 
med en frisk vandretur på 5 eller 10 km 
på det smukke Fynshoved. 
 
Kertemindevandring søndag 4. sept. 
Munkebo Fodslaw inviteter for 5. gang 
til Kertemindevandring i og omkring 
Kerteminde. 
Start: Kulturhus Fjorden, Regnar 
Langesvej 1, 5300 Kerteminde. 
Starttid: kl. 10-11. 
Der er ruter på 5, 11 og 22 km. 
Tilmelding for hold: senest 28. aug. Til 
kasserer Solvejg Nielsen – tlf. 26913659 
eller solvejg.skyum@gmail.com. 
 

 
 
Rejser 2022 
I skrivende stund er der stadig ledige 
pladser på følgende ture: 
 
17. aug.  bustur til Den Genfundne Bro 
23. okt.  Bustur til Teglværksvandring i 
Sønderborg. 
Kontakt: lilian.fodslaw@gmail.com 

MUNKEBO 
Niels Ole Jensen, Solbakken 726, 5330 Munkebo
tlf. 2320 5425 • formand@munkebofodslaw.dk
www.munkebofodslaw.dk
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NIBE 
Jens Erik Jensen, Solbakken 60, 9240 Nibe
tlf. 2235 5690 • solbakken60@yahoo.dk
www.nibefodslaw.dk

 

Efter opstarten først i februar efter corona 
nedlukning har vi haft et godt forår i Nibe 
Fodslaw. Mange gode vandreture med fin 
tilslutning 

Efter 2 års pause fik vi igen gennemført turen til 
Højriis Mølle. Det er en tur med lidt mere hygge 
og socialt samvær end normalt. Med god hjælp 
fra en beboer i lokalområdet starter vi med en 
guidet tur i området, hvor der også er små stop 
med fortællinger om forskellige ting. Mens vi går 
har guiden sat en portion ørreder på grillen, som 
vi nyder efter turen. 

Fra turen til Højriis Mølle 

Andre særlig arrangementer i foråret er den 
årlige Nibevandring den 29 maj, hvor vi håber at 
se  mange fra både nær og fjern. 

Der vil være ture på forskellige længder med 
forplejning undervejs. 

 

 

 Billede fra en tidligere Nibevandring. 

Foråret sluttes af med en sommerudflugt for 
foreningens medlemmer.  Turen går igen i år til 
Skørbæk Søpavillion.   Der serveres kaffe og 
rundstykker og efter en rask travetur serveres 
frokost. 

 Efteråret byder på et alsidigt program med 
mange spændende ture. 

Nibe fodslaw kan i år fejre 30 års jubilæum. 

Det vil blive markeret den 24 september med en 
tur til Rebild bakker. Programmet ligger ikke helt 
fast endnu.  Men det kan godt røbes allerede nu 
at der både er motion og noget godt at spise. 

Udover  vore vandreture har Nibe fodslaw en 
aktivitet mere. Nemlig linedance hver torsdag kl. 
10.00 i huset i Grønnegade. 
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Generalforsamling 

Siden sidst har vi holdt     
generalforsamling. Der var genvalg til 
formanden og bestyrelsesmedlem. 

Søndag den 13.03.22 

Vi havde en dejlig tur til Hofmansgave og 
Enebærodde ca. 13 km.                               
Vi så kartoffelmuseet på Hofmansgave og 
gik en tur i parken, som også er 
spændende uden blade på træerne. 
Dernæst gik turen til Enebærodde. En fin 
tur med godt vejr. Ved fyret fandt vi lidt 
læ, så vi kunne sidde og spise vores 
madpakker. Dejlig vekslende natur med 
græssende kreaturer, som også nød 
forårsvejret.                                                                 
Da vi sluttede af med kaffe og te, 
begyndte det at regne lidt.                         
Tak til Lone, som havde arrangeret turen.        

 

 

 

 

 

 Skærtorsdag 

Gitte havde planlagt en fin påsketur på 
Øhavsstien. Turen gik fra Lundeborg via 
Vejstrup Ådal over Broholm tilbage til 
Lundeborg.                                                              
Der var 3 ruter – 13 km, 21 km og 29 km. 
Vi var 13, der gik med. 5 gik 21 km og 8 
gik 29 km.                                                                
Madpakkerne blev nydt ved 
Spejderhytten i Vejstrup Ådal.                       

NYBORG
Gitt e Østergaard, Helletoft en 12, 4. tv., 5800 Nyborg
tlf. 2818 1961 • formand@fodslawnyborg.dk
www.fodslawnyborg.dk

Siden sidst: 30 deltagere havde en dejlig
bustur til “Hertug Hans Vandring” og en
rigtig god  tur rundt på Kalvø.
Der har været god tilslutning til
vandreturene i foråret.

08.06. Langagervej, p plads v.
hundeskoven, 5220 Odense  SØ. kl. 18,30
ca. 10 km.

15.06. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Start kl. 18,30 ca. 8 km.

17.06. Grillaften for medlemmer.
Bygmarken 55, 5260 Od.S. Start kl. 19,00.
Pris 50,00 kr. Medbring kød, tilbehør
sørger vi for. Tilmelding til Bodil senest
10.06.

22.06. Kajakklubben, Østre Kanalvej,
5000 Od. C. kl. 18,30 ca. 5 - 10 km.

29.06. Enebærodde. Samkørsel
Bogensevej 2, kl. 18,00 Start i Hasmark.
kl. 18,30 på 5 - 12 km.

06.07. Bogensevej 2, 5270 Od. N. kl.
18,00  samkørsel til Hvedevangen 8, 5450
Otterup. Vi går ca. 10 km kl. 18,30.
Kaffe efter turen.

10.07. Ørbækvej 100, kl. 09,15 samkørsel
til Christiansminde minigolf, 5700
Svendborg.Start på tca. 8 km tur med
besøg i privat have. Vi spiser madpakker

ved Sundet. Herefter køres til Thurø, hvor
vi går ca. 7 km. Drikkevarer kan købes.

13.07. Vor Frelser Kirke, Ejbygade 24,
5220 Od. SØ. kl. 18,30 ca. 10 km.

20.07. Den Fynske Landsby. Sejerskovsvej
20, 5260 Od. S. kl. 18,30 ca. 10 km.

27.07. Elmelundsvej overfor nr. 26, 5200
Odense v. kl. 18,30 ca. 10 km.

03.08. Silvan, Roersvej 33, 5000 Od: C.
kl. 18,30 ca. 8 km.

09.08. Troelskærsalen, Lindøalleen 51,
5330 Munkebo. kl. 19,00 ca. 5 ell. 8 km.

17.08. Østerbæksvej 78 (overfor Kirken)
5230 Od. M. kl. 18,30 ca. 10 km.

28.08. Tarup Center v. Netto, Rugvang 40,
5210 Odense. NV. kl. 09,30 ca. 10 km.

HUSK: Hver tirsdag kl. 09,30 er der en
vandretur på ca. 5 kvarter, med start fra
Eddavej 6, 5210 Odense NV. Der er
mulighed for køb af kaffe efter turen.

Alle vore medlemmer ønskes en God
Sommer, med mange dejlige oplevelser i
naturen.

På bestyrelsens vegne
Bodil Hertzum.
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Siden sidst: 30 deltagere havde en dejlig
bustur til “Hertug Hans Vandring” og en
rigtig god  tur rundt på Kalvø.
Der har været god tilslutning til
vandreturene i foråret.

08.06. Langagervej, p plads v.
hundeskoven, 5220 Odense  SØ. kl. 18,30
ca. 10 km.

15.06. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Start kl. 18,30 ca. 8 km.

17.06. Grillaften for medlemmer.
Bygmarken 55, 5260 Od.S. Start kl. 19,00.
Pris 50,00 kr. Medbring kød, tilbehør
sørger vi for. Tilmelding til Bodil senest
10.06.

22.06. Kajakklubben, Østre Kanalvej,
5000 Od. C. kl. 18,30 ca. 5 - 10 km.

29.06. Enebærodde. Samkørsel
Bogensevej 2, kl. 18,00 Start i Hasmark.
kl. 18,30 på 5 - 12 km.

06.07. Bogensevej 2, 5270 Od. N. kl.
18,00  samkørsel til Hvedevangen 8, 5450
Otterup. Vi går ca. 10 km kl. 18,30.
Kaffe efter turen.

10.07. Ørbækvej 100, kl. 09,15 samkørsel
til Christiansminde minigolf, 5700
Svendborg.Start på tca. 8 km tur med
besøg i privat have. Vi spiser madpakker

ved Sundet. Herefter køres til Thurø, hvor
vi går ca. 7 km. Drikkevarer kan købes.

13.07. Vor Frelser Kirke, Ejbygade 24,
5220 Od. SØ. kl. 18,30 ca. 10 km.

20.07. Den Fynske Landsby. Sejerskovsvej
20, 5260 Od. S. kl. 18,30 ca. 10 km.

27.07. Elmelundsvej overfor nr. 26, 5200
Odense v. kl. 18,30 ca. 10 km.

03.08. Silvan, Roersvej 33, 5000 Od: C.
kl. 18,30 ca. 8 km.

09.08. Troelskærsalen, Lindøalleen 51,
5330 Munkebo. kl. 19,00 ca. 5 ell. 8 km.

17.08. Østerbæksvej 78 (overfor Kirken)
5230 Od. M. kl. 18,30 ca. 10 km.

28.08. Tarup Center v. Netto, Rugvang 40,
5210 Odense. NV. kl. 09,30 ca. 10 km.

HUSK: Hver tirsdag kl. 09,30 er der en
vandretur på ca. 5 kvarter, med start fra
Eddavej 6, 5210 Odense NV. Der er
mulighed for køb af kaffe efter turen.

Alle vore medlemmer ønskes en God
Sommer, med mange dejlige oplevelser i
naturen.

På bestyrelsens vegne
Bodil Hertzum.

ODENSE
Bodil Hertzum, Bygmarken 43, 5260 Odense S
tlf. 2446 2069 • bodilr08@gmail.com
www.fodslawodense.dk
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RANDERS
Peter Christensen, Bredgade 28 D, 8870 Langå
tlf. 2030 2310 • Peterchris203@outlook.com
www.randers-fodslaw.dk 

Hurra – så kom vi endelig af med Corona-
spøgelset. Jeg vil starte min lille beretning 
denne gang med at nævne vores sidste 
træningstur i 2021. Træningsturen denne 
lørdag eftermiddag 27. november var 
som altid forlagt til Fladbro, hvor vi går 
en mindre tur på ca. 5 km. i skoven og 
dyrehaven. Derefter er der hygge med 
gløgg og æbleskiver m.m. 
 

 
 
Der er nok ikke tvivl om, at mange har 
savnet vores træningsture under pande-
mien. For lige fra den første træningstur i 
2022 har deltagerantallet ligget ret højt. 
Tak for det. 
Første arrangement i 2022 var banko 
den 9 februar.  
Deltagerantallet var desværre kun på 31 
betalende spillere.  
Årets generalforsamling, som var fastsat 
til 15. januar, måtte igen aflyses. Den blev 
i stedet gennemført den 19. marts med 
43 deltagere. Efter generalforsamlingen 
var der som sædvanlig spisning og hygge. 
Om formiddagen samme dag havde vi 
indskrivning til vores hyttetur og udlands-
tur. Hytteturen går til Vejle City camping 
fra 30. maj til 2. juni. 25 personer delta-
ger og bliver indlogeret i 9 hytter.  
 

 
 

Udlandsturen 22. til 27. august går til den 
idylliske gamle by Celle. 

 
Nok lidt mere om turen i dec. bladet. 
 
Træningsturen den 11. maj ved Gjesing-
gaard som Karen og Anders Straarup 
leder og guidet tur den 8. juni  i Fussingø 
skovene med  skovfoged Steen Bonne 
Rasmussen er årlige tilbagevendende tur 

  
Knud Børge Jensen, Nyborg (KB) var en 
af pionererne i Fodslaw Randers. Derfor 
blev han udnævnt til Æresmedlem i.f.m. 
vores 40-års jubilæum den 21. marts 
2011. KB har besøgt os flere gange. Bl.a. 
var han for år tilbage flere gange diri-
gent ved vores generalforsamlinger. 
Seneste besøg var den 26. juni 2021 ved 
vores 50-års jubilæumsfest i Harridslev. 
Her var han selv kørende.  
Deltagerne vil kunne huske hans fanta-
stiske tale denne dag. 
KB blev født den 18. april 1931 og afgik 
ved døden 3. april 2022. 
Æret være hans minde. 
 
Inden vi går på sommerferie i juli måned, 
er der afslutning den 29. juni - også ved 
Fussingø. 
 
  a.g. 
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RIBE
Werner Straadt, Fasanvej 58, 6760 Ribe
tlf. 7542 4150 •  jes.werner@tdcadsl.dk

Lidt nyt. 

Nu da sommeren starter skal vi til at forberede vores 
Riberhusmarch, som er d. 28. august. Det bliver en tur som 
kommer ud i den flade natur, med de vide udsigter og andre 
steder man normalt ikke kommer, så vi håber på fint vandrevejr 
så man kan nye den del af landet også. 

Riberhusmarchen starter fra.   Farup Fælled  

Farup Kirkevej 2a. 6760 Ribe. 

Der er ture på Ca. 5 – 12 og 21 km. med start mellem kl. 09,00 
og 11,00 dog kun til kl. 10,00 på den lange rute. 

Så der er bare med at kridte skoene og komme ud at opleve den 
vestjyske natur, håber at se mange til den tur også. 

Så ser vi frem til Julemærkmarchen som altid den første søndag 
i december. Det er altid brug for støtte til Julemærkehjemmene, 
som gør en stort stykke arbejde for børnene. 

Så skal vi også huske Julemotionsturen 2 juledag. 

Træningsturen forsætter hver tirsdage. 

Håber alle for en vandrer sommer, vi ses derude. 

MVH. 

Werner 
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SLAGELSE
Bjarne Svejstrup, Dalsgårdsvej 75A, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 4034 9132 • svejstrup@outlook.com
https://sites.google.com/view/fodslawslagelse

  

  

 

 

  
Hej Fodslaw venner. 
 
Siden sidst: 
Flot vandretur med start fra Korsør ved 
Isbådsmuseet. 28 deltagere fik en flot tur 
i godt vejr. 
 

 
 
Efter turen tog vi på Restaurant Laguna i 
Korsør og fik noget godt at spise. En rigtig 
dejlig eftermiddag med godt socialt 
sammenhold i vores forening. 
 

  
 
Mvh. Fodslaw Slagelse 

Kommende Arrangementer: 
10. juli kl. 10.00: Event Lagunestien. 

Yderligere info følger. 
Fælles Fodslaw madpakketur i Sorø. 
Storkøbenhavn – Storstrøm – Slagelse. 

 Søndag 07. august 2022. kl. 10.00. 15Km. 
P-plads Sorø Station, Stationspladsen 1. 

4180 Sorø. Alle er velkommen. 
 

 
Motionsture: 
02. juni kl. 19: Søskoven Sorø. 
07. juni kl. 10: Nørrevangstorvet Slagelse. 
09. juni kl. 19: Karrebæksminde. 
14. juni kl. 19: Herlufsholm Næstved. 
16. juni kl. 10: Alsted skov, Sorø. 
18. juni kl. 09: Slagelse March. 
21. juni kl. 10: Parnasvej 2. Sorø. 
28. juni kl. 18: Sommerafslutning. 
Schweizerpladsen 3, 4200 Slagelse. 
 
Ønsker alle en god sommerferie. 
 
02. august kl. 19: Startsted følger. 
04. august kl. 10: Startsted følger. 
09. august kl. 10: Kloster Kirken, Sorø. 
11. august kl. 19: Startsted følger. 
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STORKØBENHAVN
Gyrithe Raahauge, Ndr. Fasanvej 103 lejl. 18, 
2000 Frederiksberg • tlf. 2889 9955 
Bruno Rav tlf. 2818 0613 • gyrithe@newmail.dk

  

Træningsturene 
 
Vi mødes ved en DSB-station hver onsdag kl. 
10,00 til en travetur på ca. 2-2½ timer. 
Oplysninger: Bruno tlf. 28 18 06 13.  Det er en 
god anledning til at komme ud at røre sig og 
møde andre vandrevenner, når man har tid om 
formiddagen. 

Juni  
d.  1. Albertslund Station 
d.  8. Lejre Station  
d. 15. Bagsværd Station  
d. 22. Fredensborg Station 
d. 29. Fasanvej Metro Station  
 

August 
d.   3. Fredensborg Station 
d. 10. Bella Center Station  
          slutter Islands Brygge 
d. 17. Helsingør Station 
d. 24. Vigerslev Alle Station  
d. 31. Islands Brygge Station 
 

September 
d. 7. Lyngby Station  
          slutter Sorgenfri 
d. 14. Roskilde Station  
d. 21. 5-øren Station 
              slutter Christianshavn 
d. 28. Vallensbæk Station 
               slutter Albertslund 
 
Bemærk: turene kan slutte på en nabostation. Det 
oplyses ved turens start eller på ovennævnte telefon. 

 
GENERALFORSAMLING: 

 

Vores årlige generalforsamling vil blive 
afholdt tirsdag den 27. september kl. 19,00 på 
Nordre Fasanvej 103, Frederiksberg. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi håber at se 
rigtig mange af vore medlemmer denne aften. 

Bankospil 
 

Den 15. marts afholdt vi vort årlige 
bankospil på Nordre Fasanvej på 
Frederiksberg. Foreningen var vært ved 
kaffe og te med hjemmebagt kage i 
pausen. Alle lod til at hygge sig, og vi 
håber de kommer igen til næste år, hvor 
det igen vil blive den tredje tirsdag i 
marts. 
 

Fra forårsvandringen 
  

Forårsvandringen 
 

Forårsvandring 2022 blev afholdt 1. maj 
fra Vallensbæk Skole. Vi havde desværre 
kun 53 gængere ude at gå selvom vi 
havde det dejligste forårsvejr.  

     
 
Vi ønsker alle en god sommer med 
mange gode vandreoplevelser 

Venlig hilsen Fodslaw 
Storkøbenhavn  
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STORSTRØM
Hanne Tønnesen, Skovvej 65, Nr. Kirkeby, 4840 Nørre Alslev
tlf. 2124 5437
htt ps://sites.google.com/view/fodslawstorstroem

  

FORÅRSVANDRING D. 9. APRIL 
En stor tak til alle jer raske gængere, som 
besøgte Vordingborgområdet og deltog i 
vores forårsvandring lørdag d. 9. april.  
Vejret var med os, og det spæde forår 
viste sig fra den smukkeste side. 
98 deltagere mødte op – og var med til at 
gøre dagen rigtig god for forhåbentlig 
alle. 
TAK for opbakningen og på gensyn næste 
år. 
 
KOMMENDE MOTIONSTURE 
ON/TO kl. 18:30/10:00 WEEKEND 
Ons. 1/6    Kulsbjergvej, 4773 Stensved 
Tor. 9/6     Langø, Langebæk Havn, 4772 
Søn 12/6   Madpakketur, Østre Alle 101, 
4800 Nykøbing F 
Ons. 15/6 P-plads, Kostervej 2, 4780 Steg 
Ons. 22/6  Ydunsvej 28, 4873 Væggerløse 
Tors 30/6 Motionstur/sommerafslutning 
Møllebanken, Møllebankevej 4, 4840 
Søn 17/7  Jul i juli på Bakken 
Ons. 3/8  Virkethus, Virketvej 39, 4863 
Søn 7/8  Madpakketur med Slagelse og 
Storkøbenhavn. Sorø Sta., P-plads, 4180 
Tor 11/8 P-plads Klodskov Strandvej 2-4, 
4863 Eskilstrup 
Lør 13/8 kl. 9 – Fødselsdagsvandring, 
Skovvangen 8, 4793 Bogø 
Ons. 17/8 Spurvevej 21, 4840 Nr. Alslev 
Lør 27/8 Skovstræde 7, 4891 Toreby L. 
Lør 3/9 kl. 9:00 Sydhavsvandring Virket 
Hus, Virketvej 39, 4863 Eskilstrup 
 
DE 3 BROERS VANDRING KL 8:00 
Lør. 4/6 Sakskøbing Torv, 4990 

Søn. 5/6 Parkvænget 12, 4760 Vordingb. 
Man 6/6 Nr. Vedby Skole, Vigvej 4, 4840 
 
FÆLLES FODSLAWTUR 15 KM 
”3XS”  STORSTRØM - SLAGELSE 
OG STORKØBENHAVN 
Søn d. 7. august kl. 10:00.Madpakketur 
START: Sorø Station P-plads, Stationsvej 
1, 4180 Sorø. 
Vi går ad skovveje og stier – langs søer – 
Tuelsø – og Sorø Sø. Turen afvikles i et 
tempo, så alle kan følge med 
 
FØDSELSDAGSVANDRING 
BOGØ LØRDAG D. 13/8 KL. 9. 
Med start fra kl. 9 – 12 på 5 og 10 km 
Og kl. 9 – 10 på 20 km – ved Klubhuset 
ved Bogøhallen, Skovvangen 8, 4793. 
Turene går rundt i skov, Bogø by og på 
landet med flotte udsigter til havet 
omkring Bogø. 
 
SYDHAVSVANDRING 
LØRDAG D. 3. sep. 
Med start fra Virkethus, Virketvej 39, 
4863 Eskilstrup. 
Der er start kl. 9 – 12 på 5 og 10 km og kl. 
9 – 10 på 20 km 
Turene går rundt i skovene omkring 
Borremosen. 
Der kan købes kaffe og kage, samt 
smørrebrød, øl og vand. 
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SYDTHY
Jenny Kobberø, Syrenvej 3, 7755 Bedsted
tlf. 5131 6435 • jennykc47@yahoo.dk

  

Hej alle fodslawsvenner! 
 
Lørdag den 27. august skal vi på besøg 
hos Morsø Fodslaw i Jesperhus 
Blomsterpark kl. 13.30. Bemærk, at det er 
en lørdag. Den 26. juli kommer Morsø 
Fodslaw på besøg hos os, så mød også 
her talstærkt op til disse to 
arrangementer, hvor vore foreninger er 
vært ved kaffen.  

Tirsdag, den 9. august er der tur til 
Holstebro, hvor vi deltager i TV midt/vest 
Vandring. Hvis man vil være med på 
holdet, skal man melde sig senest den 
2.8. Der kan arrangeres fælles kørsel. 

På Facebook vil jeg orientere jer løbende, 
hvis der kommer ændringer mm. 

Siden sidst:                                                  
Den 5. marts gik vi Flade Sø Rundt i 
dejligt forårsvejr. Det blev en fin tur med 
41 deltagere fra fjern og nær. Mange tak 
til alle fremmødte. 

 

 

 

 

 

 

Den 15. marts mødtes vi i Thisted til 
bowling og buffet. Alle var meget 
tilfredse, og man udtrykte ønske om, at vi 
kunne gentage en sådan aften hvert år. 
Det vil bestyrelsen bestemt overveje. 

Ellers er vi kommet rigtig godt i gang med 
den nye sæson, endog med nye 
medlemmer. Velkommen til dem.  

Til sidst må jeg meddele, at vi mistede 
vort tidligere, mangeårige medlem Esther 
Andersen, som døde den 7. marts efter 
lang tids sygdom. Esther var i mange år 
foreningens kasserer. Æret være hendes 
minde. 
 
   
 
 
      
 På bestyrelsens vegne.      Jenny. 
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SØNDERBORG
Karen Kejser, Gl. Åbenråvej 2, 6400 Sønderborg
tlf. 2063 9667 • post@fodslawsonderborg.dk
www.fodslawsonderborg.dk

  

Velkommen til nye medlemmer: 
Gunhild Stenumgaard  
Anne-Marie Skagen Blunch 
Lykke Bæk Seffinger 

Tour de Sønderborg den 23. april blev et 
succesfuldt arrangement begunstiget af 
flot vejr. 
 
Gråstenmarchen blev gennemført i flot 1. 
maj-vejr med 130 deltagere. Der var 
megen ros til ruterne og afmærkningen. 
Tak til alle hjælpere! Uden jer kunne den 
ikke gennemføres! 
 
Hele foråret har der været stort 
fremmøde til onsdagsturene fra 
Kirketorvet. 30 – 40 vandrere vækker en 
vis opsigt, hvor vi kommer frem. 
Turene, der starter kl. 10, fortsætter hen 
over sommeren. 
 
Sommerens aftenture er i fuld gang.  
Alle ture starter kl. 19 på mødestedet og 
kan ses på vores hjemmeside 
www.fodslawsonderborg.dk, men her er 
en oversigt.  
(F)=Fodslaw, (V)=Vandrefalkene: 
 
Tors. d. 2.6: Svenstrup Forsamlingshus (F) 
Tirs. d. 7.6.: SuperBrugsen, Høruphav (V) 
Tirs. d. 7.6.: Sandbjerg Slot (V) 
Tors. d. 16.6.: SFS Hallen (F) 
Tirs. d. 21.6.: Kvickly Nordborg (V) 
Tirs. d.28.6.: Fynshav, P-pl. v. skoven (V) 
Tors. d. 30.6.: Grillaften, Skovvej 4 (F) 
Tirs. d. 5.7.: Sommerafslutn. Gratelund4, 
Dynt (V) 

 
 

 
 

 
I august går turen igen til Tyskland, hvor 
vi bl.a. går langs Elben 
 
 
Efter sommerferien: 
Tirs. d. 2.8.: Bovrup Kirkevej 59 (V) 
Tirs. d. 9.8.: P-pl. v. Havnbjergcentret (V) 
Tors. d. 11.8.: Bojskovvej 36, Bojskov (F) 
Tirs. d. 16.8.: Stevning Skole (V) 
Tirs. d. 23.8.: Augustenborg Skole ((V) 
Tors. d. 25.8.: Katrinelund, Sdbg. (F) 
 
I september starter lørdagsturene. 
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        Tønder
  Arne Thodsen
Storegade 22, 1, -4
6780 Skærbæk
toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk

Generalforsamling:
Den 22. februar havde vi den årlige 
generalforsamling I Tønder Fodslaw.

Den nye bestyrelse ser herefter sådan ud:
Formand: Arne Thodsen
Næstformand: Lissy Hansen
Kasserer: Bodil Steffensen
Sekretær: Pia Nielsen
Tur-ansvarlig: Tilly Jannsen
Suppleanter: Niels Jørgen Petersen og 
Astrid Nissen

Grill på terassen:
Vi følger naturligvis også vores tradition 
med grill på terassen hos Inger og Gunner
Jakobsen I Rylen 46, 6270 Tønder. Det er 
den 21. juni, så vi regner med, at de som 
sædvanlig sørger for godt vejr.

Aftenture:
Så er sommertiden begyndt, og  vi er 
begyndt på vores aftenture. Traditionen 
tro forsøger vi at komme bredt rundt I 
kommunen, men vi har også aftentur, 
hvor vi kommer uden for kommunen. En 
af disse ture foregår ved Hoptrup Kirkeby,
hvor Lissy Hansen vi føre os gennem det 
flotte landskab.

Mødestedet er foran kirkehuset, Hoptrup 
Kirkeby 6, 6100 Haderslev. Turen finder 
sted den 16. august.

Motionsture:
7. juni kl. 19: Tur ved Løgumkloster
21. juni kl. 19: Grillaften
2. august: Tur ved Østerby
16. august: Tur ved Hoptrup Kirkeby
30. august: Tur I Linnet Skov

Arne Thodsen

TØNDER
Arne Thodsen, Storegade 22, 1, -4, 6780 Skærbæk
tlf 2383 2197  • toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk



42

  

Fremtiden byder først på en ført tur 
Grundlovsdag, DKT turen 
 

TOUR de Vejle Syd  
 

søndag, den 05. juni 22. Ikke en 
TOUR de France rute, men en ny ført tur 
på ca. 30 km som vi går med ca. 5,5 km/t. 
Vi starter kl. 08.00 fra Søndermarkshal-
len, Søndermarksvej 119, Vejle. Turen 
byder på fjord og søer, skov og bakker 
dels i 
terræn og 
dels ad 
små veje. 
 
I juni skal 
vi på årets ø-tur. Valget er faldet på 
Livø i Limfjorden, hvor vi endnu ikke har 
været. Øen byder på spændende terræn 
for dem der vil med på en gåtur og 
historie og andet for dem, der ikke vil gå 
så langt. 
 
Vore tilmeldinger foregår nu ved at sende 
en mail til kassereren og samme dag ind- 
betale på foreningens konto. Navn og 
hvad der betales til indtastes. Er man ikke 
så fortrolig med IT kan man ALTID kon-
takte et bestyrelsesmedlem og tilmelde 
og betale på ’gammeldaws’ facon. 
 
Måneden slutter med sommerafslutning 
hvor vi traditionen tro skal have pølser og 
brød efter en mindre gåtur i Jelling Skov. 
 

Mandags- og lørdagsturene holder 
sommerpause, men formiddagsturene 
fortsætter hele sommeren for alle, der 
har tid og lyst. 
8. august skal vi i gang igen mandage. Vi 
starter som vi sluttede med gåtur, pølser 
og brød. Dette foregår i år fra Birgits 
grillhytte på Engmarksvej 2, Give. Dette 
er en ændring fra halvårsprogrammet. 
 
Den 13.-14. august støtter vi Stafet for 
Livet i Vejle med holddeltagelse. 8. gang 
ud af 8 – tilmelding via motionsturene. 
 
3. september inviterer vi til  JELLING 
VANDRING  – mere i næste blad, og på 
hjemmesiden, men sæt endelig X. 
 
Siden sidst 
I marts var vi på samarbejdstur hos Fre- 
dericia Fodslaw – en flot tur i Vognkær 
Enge.  
I april afviklede vi Engelsholm Vandring 
med 104 deltagere. Der lød gode kom- 
mentarer efter turen, heldigvis. Vi bekla- 
ger den forsinkede morgenkaffe til de 
første, da de indvendige døre desværre 
ikke var blevet låst op for os i første 
omgang.  
I maj gjalt det LADY WALK, i skrivende 
stund ikke afviklet endnu.  
 
Og så var der alt det ind i mellem. 
  
 

Pbv – Anni S. 

VEJLE
Birgit Tving Therkildsen, Loftlundvej 15, 7323  Give
tlf. 2361 0117 • formand@fodslawvejle.dk
www.fodslawvejle.dk
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Hej fodslaw-venner 
I Vesthimmerland er der fuld gang i forårets tirsdagsture. Der har været overvældende 
tilslutning til de første fire ture, hvor der var 85 i gennemsnit. Vi håber selvfølgelig det 
fortsætter. Resten af sommerens program ser således ud: 
Dato        startsted                                                                       turleder             tlf. 
7.6    Foulum Kirke, Hestbækvej 133, 9640 Farsø                   Peder             20559801 
14.6 Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro           Erik                20146343 
21.6 Halkær, p.plads ved Voldstedet/Halkærvej 9240 Nibe Morten         20490961 
28.6 Udestuen, Hesselvej 44, 9640 Farsø                                Niels Ole        61740948 
Da det er sidste tur inden ferien giver foreningen noget godt til ganen 
 
Sommertur lørdag den 2.7 med vandreture med tre forskellige længder, alle 
afsluttende med frokost på Hjarbæk kro. Sidste tilmelding 14.6 til Villiam, tlf. 40257122 
 
Efter ferien fortsætter tirsdagsturene: 
2.8 Fredsgårdvej/Hylkærvej, Frejstrup, 9240 Nibe                 Gerda            24988365 
9.8 Fjelsø Kirke, Knabervej 118 B 9620 Aalestrup                    Villiam           40257122 
16.8 Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping                             Erik                20146343 
23.8 Haubro Ungdomsskole, Elevvej 10, 9600 Aars                 Peder             20559801 
30.8 Hyllebjerg Kirke, Hyllebjergvej 56, 9640 Farsø                 Erik                 20146343 
 6.9  Østerbølle Kirke, Kirkevangen 72, 9620 Aalestrup          Niels Ole        61740948 
13.9 Aars bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars                        Peder              20559801  
Denne dag er efter en times gåtur generalforsamling, som hermed er varslet. 
Foreningen er vært ved kaffen. Kun medlemmer har stemmeret, men alle er velkomne. 
 
PBV. G. Hansen     

VESTHIMMERLAND
Niels Ole Rask, Glerupvej 27, Kloutrup, 9620 Aalestrup
tlf. 6174 0948 • norask2905@gmail.com
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VIBORG
Lars Nielsen, Odshøjvej 8 st. th., 8800 Viborg 
tlf. 5125 2314 • fodslawviborg@hotmail.com
www.fodslawviborg.dk

  

Hej Vandrevenner. 
 
I Viborg er der fuld fart på så ikke alt kan komme 
med her      
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Siden sidst har vi afholdt den ordinære 
generalforsamling med genvalg på alle 
poster.      
Og vi har afholdt den førte vandring 
Skørping-Aalborg med deltagelse af 32 
vandrere i det skønneste forårsvejr, og 
vi siger tak til alle fra både nær og fjern.  
 
Kommende aktiviteter tirsdag kl. 19: 
14.06. Ørredtur ved åen. Højrisvej 31, 
9240 Nibe (ved Vegger). Efter turen bliver 
der serveret røget ørred. Det koster 50 kr 
og der kan købes øl, vand og hvidvin. 
Turleder Gert Fischer.  Tilmelding og 
betaling 07.06 til Birte tlf. 2290 8067  
 
21.06. P-plads v/ Søvangen 11, 9400 
Nørresundby (Johnna) 
28.06. Mou lystbådehavn/Mou Bro, 
Fjordvej 30, 9280 Storvorde. (Anny) 
Sæsonafslutning og foreningen giver 
derfor kaffe og kage.  
 
Sommerferie i juli måned. 
 
09.08. Sønderbro 12, 9000 Aalborg. Vi 
skal se på nye gavlmalerier – nye i 
Fodslaw sammenhæng. (Signe) 
16.08. Gravlev kirke, Gravlevvej 21, 
9520 Skørping. Sommertur, denne tur 
vil vi gentage i de fire årstider. (Inger) 
 
Lørdag 20.08. kl. 10. En ført vandring på 
17 km. Halkær Bredning rundt. Vi mødes 
kl. 10 ved Sebber Kirke, St. Ajstrupvej 25, 
9240 Nibe. Bagagen bliver kørt, og der 
kan købes rundstykker, kage, kaffe/te 
samt øl og vand. Husk madpakke. 

Tirsdag 23.08. kl. 18. 
Årets sommerudflugt og samkørselstur. 
En plads i en bil koster 50 kr. som betales 
direkte til chaufføren.  
Mødetid kl. 18, Springvandstorvet 4-6, 
9492 Blokhus, hvor guldsmed Jan 
Jørgensen inviterer indenfor, og her vil 
to medarbejdere vise, fortælle og 
demonstrere, hvad der sker i det 
arbejdende værksted. Herefter serverer 
de en let anretning med Ryå ostesnacks 
og vin/vand. 
Efter besøget hos guldsmeden, går vi til 
stranden og kl. 20.18 er der varslet 
solnedgang, som vi kan nyde som 
afslutning på aftenen. Prisen er 50 kr. 
(foreningen betaler resten, hvorfor det 
kun er for foreningens medlemmer). 
Tilmelding og betaling 16.08. til Birte 
tlf. 2290 8067 
Vel mødt til en spændende aften.  
 
Lørdag 03.09.  Jyske Aas – en ført 
vandring i tre etaper – 33 km i alt.  
Vi starter kl. 8.00 på p-pladsen ved 
Dannerhøjvej, bagved Aalborgvej 708, 
9330 Dronninglund. Der kan købes 
kaffe/te rundstykker, kage, øl og vand. 
Bagagen bliver kørt med rundt.  
Husk madpakke. Se også beskrivelsen i 
vandrekalenderen og på Fodslaw 
Aalborgs hjemmeside, samt på Facebook. 
 
10.09 kl. 10 P-plads v/ Godthåb 
Hammerværk, Zincksvej 1, 9230 
Svenstrup. (Anne Marie og Peter) 
17.09.kl.10 P-plads v/ Aslundvej 81, 9310 
Vodskov (Svend)  

AALBORG
Lissy Olsen, Blåmejsevej 4, 9230 Svenstrup J.
tlf. 5052 7185 •  lissyolsenlo@live.dk
www.fodslaw-aalborg.dk
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MOLSVANDRING 

 
Søndag d. 19. juni med start fra Knebel 
Skole, og med ruter på 6, 11, 20 og 29 km 
Start tiden er mellem kl. 9,00 og 11,30 og 
alle skal være i mål inden kl. 16. 
Snyd ikke dig selv for en fantastisk 
oplevelse i Mols bjerge med smuk natur, 
udsigter, højdepunkter som 3 høje og 
Danmark´s højest beliggende rasteplads. 
 
MADPAKKETUR 
Lørdag d. 6. august fra Skæring kirke kl. 
9.00. Turen er på ca. 24 km og vil gå med 
5 – 5,5 km/t. Erik Vandet er fører på en 
tur til bla. Vosnæs skov og langs strand. 
Du skal selv medbringe madpakke og 
drikkevarer til hele turen. Der er ingen 
muligheder for at handle. 
 
SNOBRØDTUR 

 
Snobrødsturen er i år d. 11. august, med 
start kl. 18.30. fra Elgiganten, Karl 
Krøyers Vej 25, Aarhus N  

Vi har forberedt snobrødsdejen og 
pølserne. Drikkevarer har vi også med, så 
der er lagt op til lidt hygge rundt om 
bålet. Foreningen er vært, men vil gerne 
have en sms på 2246 0446 om du 
deltager, senest mandag d. 8. august. 
 
BUSTUR 
Søndag d. 28. august kører bussen igen. 
Denne gang til Ribe Fodslaw´s 
Riberhusmarch. Vi kører kl. 7.00 fra 
Skanderborgvej 224B, Viby v. Loop 
Fitness. 
Prisen bliver 50 kr. for bustur og 
startkort. Kaffe og rundstykke i bussen 
undervejs. Øl og vand kan købes.

Tilmelding til kasserer@aarhusfodslaw.dk 
og betaling på bankkonto nr. 9395-
0000990213 inden fredag d. 19. august. 
 
SKJOLDHØJKILEN 

Lørdag den 17. september fra Skjoldhøj 
skole kl. 9.00 for 20 og 30 km ruter. 10 
km ruten starter kl. 13.45. Det er en ført 
tur og vi går med ca. 5,5 km/t. Startgebyr 
på 25 kr. og der er rastepladser på alle  

AARHUS
Carl Henrik Olsen, Højgårdsparken 27, Spørring, 8380 Trige
tlf. 2246 0446 • formand@aarhusfodslaw.dk
www.aarhusfodslaw.dk
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SKRIVEVEJLEDNING

Redaktionen ser gerne følgende ret-
ningslinjer fulgt: Teksten skrives i Word 
med fonten Calibri 10 pkt, linje¬afstand 1 
og en løs højre margen. Som udgangspunkt 
skrives teksten i to spalter.

Deloverskrifter skrives med 10 pkt fed og 
hovedoverskrifter 12 pkt fed. Tabel-tekster 
skrives med 9 eller 10 pkt.

Brug kursiv til fremhævelse af tekst og 
undgå så vidt muligt understregning, 
udråbstegn og lignende, hvor de reelt kan 
undværes.

Bredden af billeder bør ikke være mindre 
end en spalte.

Indlæg til bladet skal sendes til:

fodslawbladet@gmail.com

I emnefeltet skrives foreningsnavn og blad-
nummer.
filen gemmes på følgende måde: 
foreningsnavn-nr-årstal 

Skabeloner til indlæg kan fås ved henven-
delse til kontoret.

BILLEDER

Forsiden: Fodslaw Læsø March - Billedet er 
venligst udlånt af Leiv Meling

Side 8 og 9: Billederne er venligst udlånt af 
Gervid Hansen

Bagsiden: Fodslaw Læsø March - Billedene 
er venligst udlånt af Leiv Meling

 

 
 
 
 
 
 
ruter, hvor der kan købes kaffe, kage, 
madpakker, øl og vand. Vi er tilbage på 
skolen for frokost inden vi går 10 km. 
sløjfen. 
 
GENERALFORSAMLING 

 
Reserver Torsdag den 22. september til 
generalforsamling.  
Tilmelding kommer i næste blad. 
 
JUBILÆUMS UDFLUGT. 
Reserver lørdag d. 1. oktober til en 
medlems/jubilæumsudflugt. 
Det bliver en bustur, en gåtur og lidt 
frokost fra kl. 8.00 og til hen på 
eftermiddagen. 
Særskilt indbydelse vil tilgå alle 
medlemmer pr. mail efter sommerferien. 
 



Vandreforeningen FODSLAW, Hovedgaden 3 D, DK-8831 LØGSTRUP


