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FORMANDEN HAR ORDET
  

Formanden har ordet 
Når man sidder her, på en mørk og 
regnfuld februar dag, og skal skrive et 
indlæg til bladet, kan man da kun glæde 
sig til at foråret kommer, og vi skal ud på 
landevejene igen, og når vi så samtidig 
med er sluppet af med alle Corona 
restriktionerne, så ser verden da noget 
lysere ud. 
De lokalforeninger, der har afholdt ture 
her i løbet af vinteren melder tilbage om 
at deltagerantallet ser ret fornuftigt ud, 
og det er meget glædeligt. Jeg vil gerne 
opfordre til komme rundt på DKT-turene, 
og opleve den skønne natur, der er andre 
steder i landet – lav en bustur eller 
samkørsel, og der er jo en tradition for at 
så kommer den forening I har besøgt 
også til jeres arrangement.  
 
Repræsentantskabsmøde              
Når bladet udkommer er årets 
repræsentantskabsmøde i Holstebro 
forhåbentlig veloverstået, og der er 
blevet sammensat en ny bestyrelse, der 
kan arbejde videre med udviklingen af 
vores forening.  
 
Fodslawrejser i 2022                                                  
På midtersiderne i bladet finder du denne 
gang en oversigt over vor rejser her i 
2022, og som det fremgår er der stadig få 
pladser på de 2 flyrejser vi tilbyder. Der 
er selvfølgelig også plads på Hærvejs- 
vandringen, og vi håber at der er rigtig 
mange, der har lyst til at tage 

udfordringen op, enten med de 300 km 
eller de 200 km. Du kan altid følge med 
og tilmelde dig på vores hjemmeside 
www.fodslaw.dk. 
 
Julemotionsturene                               
Julemotionsturene i 2021 blev afholdt 
stort set som annonceret, dog var der et 
par foreninger, der måtte kaste 
håndklædet i ringen p.g.a. restriktioner 
på deres sædvanlige startsted. 
Samlet deltagerantal blev 1705, og det 
lyder umiddelbart skuffende, men mon 
ikke vi kan være ret tilfredse, med de 
vilkår vi havde. Det betyder at vi på 
kontoret har en del medaljer i overskud. 
Vi har besluttet at såfremt der skulle 
være nogle af jeres medlemmer, der ikke 
havde mulighed for at være med på 
dagen, godt kan købe en medalje til deres 
samling, såfremt I aftaler at de går en af 
jeres træningsture eller anden tur. Vi har 
medaljerne med til Repræsentantskabs-
mødet i Holstebro, og her kan de købes 
af lokalforeningerne. 
 
Foråret står for døren. 
Vi glæder os rigtig meget til foråret og 
som situationen er her og nu, så er vi ikke 
tynget af restriktioner, så min opfordring 
er til alle jer Fodslawfolk – kom nu afsted 
på lokale træningsture eller en DKT-tur. 
Lad os vise omverdenen at Fodslaw 
stadig er i fuld vigør. 
Vi ses ude i landet! 
 
Jens Peder Kristiansen 
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Hovedforeningens Jubilæums Vandring
den 5. september 2021 i Viborg.
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Fodslaw medlemmer har mulighed 
for at opnå 15% rabat i alle Friluft s- 
land buti kker og The North Face 
stores i Danmark ved fremvise nyeste 
medlemsblad med medlemsnummer. 
dog ikke på nedsatt e varer.

Se mere på www.friluft sland.dk

Rabat på 10% ved fremvisning af nyeste 
medlemsblad med medlemsnummer. 
Rabatt en kan ikke kombineres med an-
dre rabatt er og ydes ikke på i forvejen 
nedsatt e varer. På deres hjemmeside 
kan du få rabatt en ved at skrive fod-
slaw150222 i feltet “Benyt gavekort”.

Se mere på www.� eldogfriti d.dk

Eventyrsport ti lbyder 10% rabat i alle 
deres buti kker på ikke nedsatt e varer. 
Oplys koden 8615 for at få rabatt en. 
Koden kan anvendes ti l nethandel.
Der er fri fragt og returfragt. På af-
tensarrangementer i buti kken kun for 
medlemmer gives 20% rabat.

Se mere på www.eventyrsport.dk

Wrightsock ti lbyder 10% rabat på van-
dre- og løbesokker af mærket Wright-
sock. 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.

Se mere på www.footi ng.dk

Vandreshoppen er en webshop, som 
ti lbyder 10% rabat på alt. 
For at opnå rabatt en skrives Fodslaw10 
i kuponkoden, og rabatt en indregnes i 
beløbet.

Se mere på www.vandreshoppen.dk

Wolf Camper arrangerer gerne 
hyggelige kundeaft ener, hvor I får mu-
lighed for at fordybe jer i Wolf Campers 
friluft sprodukter. 
Ring ti l Wolf Camper på tlf. 9896 2023 
for at få fl ere informati oner, hvis jeres 
lokale forening vil benytt e ti lbuddet om 
kundeaft en.

Se mere på www.wolfcamper.dk

Se yderligere oplysninger på www.fodslaw.dk
under punktet “rabataft aler på vandreudstyr” 

RABATAFTALER 

Se yderligere oplysninger på www.fodslaw.dk
under punktet “rabataft aler på vandreudstyr” 

RABATAFTALER 
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Se yderligere oplysninger på www.fodslaw.dk

under punktet “rabataftaler på vandreudstyr” 

RABATAFTALER 

Få 10% på tøj og udstyr. Her finder du 
alt til vandring fra gode vandrestøvler 
og lette baselayers til praktiske van-
drestave og diverse sovegrej. Brug 
FODSLAW10 i indkøbskurven for at få 
din rabat. OBS: Gælder ikke allerede 
nedsatte varer og outletvarer.

Se mere på www.friluft.dk

Vil du også tilbyde medlemsrabat til 
Fodslaw-medlemmer?

Så kan denne ledige plads blive din!
 

Henvendelse dig gerne til Fodslaw- 
kontoret på mail: admin@fodslaw.dk 

eller på telefonnr.: 86613588

Vil du også tilbyde medlemsrabat til 
Fodslaw-medlemmer?

Så kan denne ledige plads blive din!
 

Henvendelse dig gerne til Fodslaw- 
kontoret på mail: admin@fodslaw.dk 

eller på telefonnr.: 86613588

Slagelse Camping & Outdoor Center og 
Campingsalg.dk giver 15% rabat på ALLE 
outdoor-relaterede produkter i vores 
webshop og vores butik i Slagelse. 
Brug koden FODSLAW2022 i rabat-
kupon-feltet for at få rabatten.
Rabatten gælder IKKE camping-relatere-
de produkter og nedsatte varer.

se mere på www.campingsalg.dk.

Vil du også tilbyde medlemsrabat til 
Fodslaw-medlemmer?

Så kan denne ledige plads blive din!

 
Henvendelse dig gerne til Fodslaw-

kontoret på mail: admin@fodslaw.dk
eller på telefonnr.: 86613588

Vil du også tilbyde medlemsrabat til 
Fodslaw-medlemmer?

Så kan denne ledige plads blive din!

 
Henvendelse dig gerne til Fodslaw-

kontoret på mail: admin@fodslaw.dk
eller på telefonnr.: 86613588

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

Se yderligere oplysninger på www.fodslaw.dk
under punktet “rabataftaler på vandreudstyr” 

RABATAFTALER 

Vil du også tilbyde medlemsrabat til Fodslaw-medlemmer?

Så er der ledig plads her!
 

Henvend dig gerne til Fodslaw- 
kontoret på mail: admin@fodslaw.dk eller på telefonnr.: 

86613588
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Vandrekalenderen 2022 fejl i siderne for permanente byvandringer. Ændringer 
findes herunder. 

Odense permanente byvandring: 
Oplysninger:  Bodil Hertzum tlf. 2446 2069 

By- og naturvandring i Nyborg: 
Oplysninger:  Knud Erik Hansen, tlf. 4058 1136 
E-mail:  k.e.hansen@sol.dk 
Internet: www.fodslawmidtfyn.dk 

Skov- og byvandring Kolding: 
Starttid: 10/1 – 30/4 og 16/9 – 15/12. kl. 8.00 – 12.00 og 16.00 – 18.00 1/5 – 15/9.  
   kl. 8.00 – 12.00 og kl. 16.00 – 20.00. 
   Lukket fra 16/12 – 9/1. 

Byvandring i Aabenraa: 
Turen er lukket. 

Vold og byvandring i Fredericia: 
Starttid: 10/1 – 30/4 og 1/9 – 15/12 kl. 8.00 - 12.00 og kl. 16.00 – 18-00 
  1/5 – 31/8 kl.  8.00 – 12.00 og kl. 16.00 - 21.00 
   Lukket fra 16/12 – 9/1. 

By og naturvandring Vildbjerg – Timring: 

Start / mål: Meny, Bredgade 14, 7400 Vildbjerg 
Starttid: kl. 8.00 – 21.00 
Distancer: 5 og 11 km. 
Arrangør: Marchforeningen Hosekræmmerne 
Oplysninger: Ingolf Brandt, tlf. 2083 3358 
E-mail: ei.brandt@fibermail.dk 
Hjemmeside: www.hosekraemmerne.dk 

Nykøbing Mors City tour: 
Det er ikke muligt at starte fra Dueholm kloster. 
 

Jeg havde ved overførsel af data ikke set at, siderne med permanente vandringer var data fra 2020 
i stedet for data fra 2021. Jeg beklager meget fejlen. 

 

Koordinator vandrekalenderen 

Leif Sloth 

DANSK MOTIONS FORBUND
Gunner Faarup Nielsen, Kr. Poulsensvej 24, 7430 Ikast 
tlf. 2173 6261 • formand@dmf-ivv.dk
www.dmf-ivv.dk 

  

Mange ved det måske ikke, men 
Kolding hører under Fodslaw 
Fredericia. 

Vi går 3 torsdage fra Legeparken, 
Grønningen 2, 6000 Kolding. 

Den første torsdag i hver måned går 
vi fra et andet sted i Kolding. Se hvor 
på www.fodslaw-fredericia.dk  

Så hvis nogen har lyst til at opleve, 
den smukke natur i Kolding, så tøv 
ikke med at møde op klokken 10.00 

Lørdag den 12 marts klokken 9.00 

Har vi i fællesskab med Fodslaw Vejle 
lavet en tur. 

Vi går 5, 10 eller 15 km.  

Start og mål: P-pladsen over for 
Vognkærvej 111, Mørkholt, 7080 
Børkop. HUSK madpakke, vi har 
rastevogn med. 

 

Stjernevandring 
Lørdag den 23. april  

Klokken 7.00 – 19.00 

Start og Mål: NYT STARTSTED Erritsø 
Fællesskole, Højmosevej 4, 7000 
Fredericia. 

Vi har 4 ture på hver 10 km og 1 tur 
på 5 km. I alt 45 km. 

Du kan møde op hele dagen, og gå de 
ture du har lyst til, dog bliver turene 
taget ned, som dagen skrider frem. 

Se mere info på  

www.fodslaw-fredericia.dk 

 

Covid19 og Fodslaw er ikke altid det 
nemmeste, men vi prøver på at gå og 
mødes alt det, som er muligt. 

Østrig 

I år håber vi på, at vores Østrigsture 
undgår Coronarestriktioner og bliver 
til noget, så vi igen kan komme ned i 
bjergene og få nogle km i benene. 

Med vandrehilsen Fodslaw Fredericia 
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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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GODT NYTÅR TIL ALLE. 
Det nye vandreår startede allerede den 4. 
januar med årets første seniortur.  
Og den første lørdagstur blev som 
sædvanlig afsluttet i Ungdomsborgen 
med sildemadder, øl og snaps.  

SIDEN SIDST.  

Julemærkemarchen. 
Der var cirka 70 deltagere med på turen, 
hvilket var fint, det kolde og blæsende 
vejr taget i betragtning.  
Mange benyttede sig af tilbuddet om 
kaffe og kage efter turen. De frivillige 
beløb, der blev givet, blev doneret til det 
gode formål. Vi kunne aflevere ca. 6000 
kr. til Julemærkefonden.  
 
Nye medlemmer. 
Vi har fået nye medlemmer i løbet af de 
sidste 3 måneder. Velkommen til: 
Bodil, Frederik, Lia og Bente.  
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER.  

Camino foredrag. 2. marts 2022 kl. 14. 
Frederikshavn Roklub. 
Vi har lavet en aftale med Asbjørn 
Isaksen, som har vandret den Spanske 
Camino. Han vil gerne dele sine 
erfaringer og oplevelser med os. 
Pris kr. 20,- for kaffe og kage.  
Tilmelding er ikke nødvendig, man møder 
bare op. 
 
Wolf Camper. 19. marts 2022 kl. 13.  
Vi er blevet inviteret på en 5 km gåtur, 
med efterfølgende kaffe og kage i Wolf 

Campers butik i Tårs. Bagefter er der 
mulighed for at se deres store udvalg af 
friluftsudstyr og gøre en god handel. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Læsømarchen. Søndag den 1. maj. 
Frederikshavn stiller hold i år.  
Vi tager morgenfærgen fra Frederikshavn 
kl. 7.50, og man bestemmer selv hvilken 
færge, man tager hjem fra Læsø.  

 

 
Ladywalk. 30. maj 2022. 
I 2022 støtter Ladywalk Hjerteforeningen 
og Endometriose Foreningen. 
Fodslaw Frederikshavn er ikke længere 
medarrangører, men vi stiller hold 
”Rødspætterne”, som vi plejer.  
Nærmere herom i vores næste 
nyhedsbrev og på hjemmesiden. 
 
Frederikshavnervandringen  
Søndag den 12. juni. 
Vandringen har fået nyt startsted fra 
Ungdomsborgen, Møllehus Allé 59, 
Frederikshavn. Der er 5 afmærkede ruter.  
Startstedet åbner kl. 8.00, hvor der kan 
købes morgenmad. Der kan betales med 
kontanter og MobilePay på startstedet og 
rastepladserne.  
Forplejningen er helt i top, med et udvalg 
af frisklavet mad på startstedet og på 
rastepladserne 
 
Pbv. Maja 

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

      

 
Siden sidst. 

 
Vi har haft juleafslutning, som sædvanlig med stor tilslutning. 

Vi medbringer hver en pakke til amerikansk lotteri. 
 

Vi har haft julemærkemarch, der var færre deltagere end der plejer, men vi fik da 
indsendt penge til julemærkehjemmene. 

 
Hvert år bliver der uddelt pokal for at have gået flest træningsture, det sker den 1. tur i 

det nye år. I år måtte Solvejg og Kirsten deles om pokalen. 
Kaj, Finn og Steen havde alle gået 1 tur mindre, så der er kamp om pokalen. 

 
D. 3. februar havde vi generalforsamling, hvor vores formand stoppede, efter eget ønske, 

det bliver svært at undvære ham og han store arbejde, han blev hyldet på behørig vis.  
Bestyrelsen ser nu således ud: Birthe, Wolfgang, Sonja, Arne og Anne Marie. 
Suppleanter er Birgit og Betty, de deltager i bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Marie som formand 
 

 
Fremtiden byder på: 

 
Vinterrygsæktur d. 5. februar 

 
Sildetur d. 5. marts 

 
9 april er der bestilt lagkage og kaffe på Gjerrild kro, for at markere at 

lørdagstræningsturene er slut. 
 
 

 
8 maj er der FORNÆSMARCH, vi håber at se rigtig mange af jer i vores skønne område, 
starttidspunkt er fra 8-11 fra Hemmed forsamlingshus  
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HADERSLEV
Johanne Erichsen, Hejsager Strandvej 134, 6100 Haderslev
tlf. 6089 8420 • email@fodslaw-haderslev.dk
www.fodslaw-haderslev.dk

  
 

Velkommen  
Det glæder os her at 
kunne byde velkom-
men til 5 nye med-
lemmer: Jutta og 
Jørn Lang, Jytte og 
Mads Sand samt Ole Alm 

Livets gang i Fodslaw Haderslev 
De to ugentlige træningsture er i fuld 
gænge med særdeles fin tilslutning, 
og nu håber vi, at vi er helt fri for re-
striktioner. 
Vi er i gang med at planlægge næste 
kvartalsprogram, som ud over mange 
spændende træningsture indeholder 
to større arrangementer Hertug Hans 
Vandringen og Ladywalk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter 2 år med aflysninger håber vi at 
se rigtig mange i Haderslev den 2. 
april, for vi er klar til at tage imod. 

Ladywalk 
I år afvikles Ladywalk med 
start fra Gram Slotspark, 
og vi håber, at de nye, 
flotte ruter vil tiltrække ekstra mange 
deltagere til støtte for den gode sag. 

Generalforsamling 
I skrivende stund har vi en foreståen-
de generalforsamling, hvortil der her 
en uge før er tæt på 80 tilmeldte. 

Hvad mødet bringer, ved vi af gode 
grunde ikke bortset fra, at der skal 
vælges en ny formand, da underteg-
nede for længst har meldt ud at jeg 
finder tiden inde til at stoppe. 

Hvis det hele går, som der lægges op 
til, er jeg helt tryg ved at overlade ro-
ret, og jeg er sikker på, at skiftet kan 
være med til at give den fornyelse, 
som enhver forening med mellemrum 
har brug for. 

Jeg ønsker den nye bestyrelse og Fod-
slaw Haderslev god vind fremover og 
siger samtidig tak for den opbakning, 
jeg gennem årene har fået.  

De bedste hilsner 

Helge Tobiasen 
Afgående formand 

 

😊😊 Læs mere om vore aktiviteter på: 
www.fodslaw-haderslev.dk 

 

  

Hej Fodslawvenner! 
 
  Det var så den Corona med mundbind, 
test, restriktioner, nedlukninger osv. osv. 
Men smittetallene er fortsat relative 
høje, og hvem ved, måske kommer der 
en ny bølge til efteråret med nye varian-
ter. 
 
  Vi skriver i dag tirsdag den 8. februar, og 
i forgårs havde vi årets første store ar-
rangement, nemlig Vintertur ved Assens. 
Også her var vi ramt af mandefald i.f.m. 
Covid 19. Vandringen forløb stort set 
efter bogen, med noget blandet vejr.  
123 personer var ude at gå, hvilket vi er 
rimelig tilfredse med – igen Coronaen 
taget i betragtning. Vi vil takke alle, der 
deltog, såvel gængere som hjælpere. 
 
 Vi vil denne gang ønske Erling Mikkelsen 
og Annemarie Skjødsholm velkomne i 
foreningen. 
 
  Vore ugentlige motionsture kører med 
pæne deltagerantal, specielt når vejret 
arter sig nogenlunde rimeligt. I april går vi 
over til aftenture på tirsdage kl. 19.00, 
første gang tirsdag den 12. april fra Had-
sund Hallen. Det nye sommerprogram vil 
blive sendt ud inden da. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Hadsund Brovandring.. 

Den 15. maj 2022 
med start og mål på: 

Hadsund Skole, Stadionvej 5, Hadsund. 
Ruter og starttid: 
7 – 14 – 19 km.    fra kl. 8.00 til kl.11.30 
25 og 35 km.        fra kl. 8.00 til kl. 9.30 
 
Oplysninger vedr. turen kan fås ved Rita 
Holt tlf.: 30 59 54 57 eller Børge Poulsen 
tlf.: 20 20 33 75. 
  Efter turen vil der være mulighed for at 
købe vores berømte grillpølser. 
 
 Den 28. maj er planen, at vi afholder 
vores årlige bustur, der vil tilgå en indby-
delse sammen med sommerens program. 
 
 Bagsiden: Jeg plejer at skrive om noget, 
der er foregået i fortiden eller i nutiden, 
eller slet ikke er foregået. Men denne 
gang vil jeg forestille mig et fremtidssce-
narie. En dag i 2050 har mediet Jutland to 
Day (førhen Jyllands-Posten) en stort 
opsat artikel om det skrantende danske 
sprog og dets periferiske anvendelse. 
Modersmålselskabet agter derfor at lan-
cere en kæmpe ” Tal dansk kampagne”. 
Man vil på kurser lære danskerne alt om 
sproget i skrift og tale, i modsætning til 
det altdominerende engelske sprog. 
 

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

  

Hej Fodslawvenner! 
 
  Det var så den Corona med mundbind, 
test, restriktioner, nedlukninger osv. osv. 
Men smittetallene er fortsat relative 
høje, og hvem ved, måske kommer der 
en ny bølge til efteråret med nye varian-
ter. 
 
  Vi skriver i dag tirsdag den 8. februar, og 
i forgårs havde vi årets første store ar-
rangement, nemlig Vintertur ved Assens. 
Også her var vi ramt af mandefald i.f.m. 
Covid 19. Vandringen forløb stort set 
efter bogen, med noget blandet vejr.  
123 personer var ude at gå, hvilket vi er 
rimelig tilfredse med – igen Coronaen 
taget i betragtning. Vi vil takke alle, der 
deltog, såvel gængere som hjælpere. 
 
 Vi vil denne gang ønske Erling Mikkelsen 
og Annemarie Skjødsholm velkomne i 
foreningen. 
 
  Vore ugentlige motionsture kører med 
pæne deltagerantal, specielt når vejret 
arter sig nogenlunde rimeligt. I april går vi 
over til aftenture på tirsdage kl. 19.00, 
første gang tirsdag den 12. april fra Had-
sund Hallen. Det nye sommerprogram vil 
blive sendt ud inden da. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Hadsund Brovandring.. 

Den 15. maj 2022 
med start og mål på: 

Hadsund Skole, Stadionvej 5, Hadsund. 
Ruter og starttid: 
7 – 14 – 19 km.    fra kl. 8.00 til kl.11.30 
25 og 35 km.        fra kl. 8.00 til kl. 9.30 
 
Oplysninger vedr. turen kan fås ved Rita 
Holt tlf.: 30 59 54 57 eller Børge Poulsen 
tlf.: 20 20 33 75. 
  Efter turen vil der være mulighed for at 
købe vores berømte grillpølser. 
 
 Den 28. maj er planen, at vi afholder 
vores årlige bustur, der vil tilgå en indby-
delse sammen med sommerens program. 
 
 Bagsiden: Jeg plejer at skrive om noget, 
der er foregået i fortiden eller i nutiden, 
eller slet ikke er foregået. Men denne 
gang vil jeg forestille mig et fremtidssce-
narie. En dag i 2050 har mediet Jutland to 
Day (førhen Jyllands-Posten) en stort 
opsat artikel om det skrantende danske 
sprog og dets periferiske anvendelse. 
Modersmålselskabet agter derfor at lan-
cere en kæmpe ” Tal dansk kampagne”. 
Man vil på kurser lære danskerne alt om 
sproget i skrift og tale, i modsætning til 
det altdominerende engelske sprog. 
 

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

 

 

 

Siden sidst 

Kun 76 deltog i julemotionsturen, måske fordi det 
var en meget kold dag med bidende frost.  
Landskabet var dækket af sne, så turen var flot. 
Der plejer at være mange børn, men kun få 
trodsede kulden. 
Tak til Jørgen og Ove som stod for besværet med 
afmærkningen i den frosne jord.  
 
Nytårsturen d. 2. januar var ny og det var der 25 
som syntes var en god ide. Rundt om de 3 søer. 
Tak til Lene 
 
Skovvandringen d. 16. januar blev en succes. 
Trods ruteomlægning og kun rast på skolen. 
156 kom fra nær og fjern helt fra Frederikshavn i 
nord og Svendborg i syd.  
Tak til alle   
 
Allerede lørdag d. 22. januar havde vi igen tur.  
Rundt om Holtbjergsøerne. 
De der fortsatte turen ud til Elia fik et kig i den 
runde gård, hvor der for tiden kan høres musik. 
OPHAV lydværk m. Herning Kirke drengekor. 
Ditte Rønn`s fortolkning af udsmykningen 
Fantasiens leg om livets hjul 
Tak til Ester 
 
Nogle har forespurgt ture om søndagen 
Vi prøver at veksle mellem lørdag og søndag 
 
Første tur søndag eftermiddag d. 30. januar fra 
Rind Kirke. 
Heldigt for stormen Malik om lørdagen var den 
værste i de sidste 6 år. 
Vejret dog stadig med blæst og modvind men sol. 
Her kunne man også korte turen. 
Tak til Vinni  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fremtid 
 
Forhåbentligt er Fodslaw Herning kommet godt 
videre efter generalforsamlingen og med en ny 
bestyrelse. 
 
Nu går vi mod lysere tider og ingen restriktioner  
Vores program som kan ses på  
www.fodslawherning.dk  
 
Ture i marts og april 

DagliBrugsen i Arnborg lørdag d. 6. marts 

Mette Kølvrå Vandring søndag d. 13. marts 
Fodslaw Karup se vandrekalenderen. 

Nørlund Plantage lørdag d. 19. marts 

Præstbjerg Naturcenter søndag d. 27. marts  

Brugsen i Sunds lørdag d. 2. april 

Højskolen Skærgården søndag d. 10. april 

Bølling sø 12 km lørdag d. 23. april  
Husk madpakken til pausen 
 
KNUDMOSEVANDRING IVV tur - startgebyr 
søndag eftermiddag d. 22. maj    
Førte ture på 5 km, 10 km eller 15 km 
som kan afsluttes med kaffe/kage og hyggeligt 
samvær. 
 
Nyt i maj og juni ugentlig vandreaften 
Sommermotion gratis for medlemmer-  
ikke medlemmer betaler 25 kr. 
 
Gå, så går det nok 
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HIRTSHALS
Per Jensen, Irisvej 5, Åbyen, 9850 Hirtshals
tlf. 2627 0780 • lisbethper6@gmail.com 
www.fodslawhirtshals.dk

  

Siden sidst. 
Et nyt år tager sin begyndelse. Om det 
bliver bedre, ved vi ikke; men mon ikke 
nu hvor coronaens restriktioner er blevet 
fjernet. 
Det er altid spændende at komme ind i et 
nyt år. Vi kan alle sammen prøve at gå – 
lidt er bedre end ingenting. Også op ad 
denne. 

 
Vi har stadig vores traveture hver lørdag 
med start fra Hirtshals Skole, 
Søndergade, klokken 13.30, hvor den, der 
har det bedste forslag til tur, er den der 
fører an. Efter turene kan vi få kaffe i 
vores klublokale. 
Vi prøver så vidt muligt at få nogle nye 
tiltag ind i turene. Det kan blandt andet 
være kulturelle indslag eller naturopl. 

 
 

 

Vi har afholdt vores generalforsamling. 
Det var en dejlig aften. Selve 
generalforsamlingen var hurtigt 
overstået. Så der var god tid til kaffe og 
vores tilbagevendende bankospil. 
 
Mindeord. 
På godt halvandet år har vi mistet 3 
bestyrelsesmedlemmer. 25. december 
døde Inga Egholm. Hun hilste altid glad 
på de vandrere, der kom til vores 
arrangementer, og husker man ikke lige, 
hvem hun var, husker man hendes glade, 
smittende latter. Hun var også en trofast 
hjælper, både på startsteder og på 
rastepladserne. 
Inga vil blive husket som hjælper på vores 
kirkevandringer, hvor hun gerne 
overraskede deltagerne med 
hjemmebagte kager. 
De sidste par år kunne vi godt mærke, at 
Inga ikke var rask. Alligevel mødte hun 
trofast op til de fleste af vores 
arrangementer. Der vil blive tomt og 
stille, når vi for eftertiden mødes. 
 
Æret være Ingas minde.  
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HJØRRING
Anni Knudsen, Vendiavej 27, 1TH, 9800 Hjørring
tlf. 2089 5057 • hjoerringfodslaw@live.dk
www.fodslawhjoerring.dk

  

 
                                   
                                 Søndag d. 3. april. 
 

Start: Bjergby – Mygdal skole, Asdalvej 14, Bjergby, 9800 Hjørring. 
       Starttid: Kl. 9.00 – 11.00 på 6 og 11 km. 

                       Kl. 9.00 – 10.00 på 19 og 25 km. 
 

Startgebyrer: IVV Kr. 25.00 pr. deltager. 
Alle skal være i mål inden kl. 16.00.  

 
Motionsture: Lørdag d, 5/3 kl. 13.30 
start fra Tornbyhallen, Rævskærvej 12, 
Tornby, her er det Erik der fører. 
Lørdag d 12/3 kl. 13.30 start fra p.-
pladsen i Kilden, 
Åstrupvej/Bagterpvej, Hjørring, 
Lisbeth har turen. Lørdag d.19/3 kl. 
13.30 start fra Højenehallen, 
Vellingshøjvej, Hjørring, Dagny laver 
turen. Lørdag d. 26/3 kl. 9.00 start fra 
Bjergby-Mygdal skole, prøvetur på 
forårsturen 11 og 25 km. Lørdag d.9/4 
kl. 13.30 start fra Firma sportens p.-
plads, Idræts allé, Hjørring. Laila har 
turen. Lørdag d.23/4 kl. 13.30 start fra 
Nymølle, Nymøllevej, Kirkholt. Hunde 
forbudt. Kurt og Helga har turen. 
Lørdag d. 30/4 kl. 13.30 start fra 
Uggerby klitplantag, Tolstrupvej 20, 
ca. 1,2 km. På højre hånd p.-plads v. 
Risagerhus. Hanne leder turen. 
Torsdag d. 5/5 kl. 19.00 start fra 
Astruphallen, Bøgstedvej 271, Lisbeth 
har turen. Torsdag d.12/5 kl. 19.00 
start fra soppedammen, Svanelunden, 
Hjørring. Lisbeth leder turen. Torsdag 
d. 19/5 kl.19.00 start fra Bellevue,  
 

 
Hjørring. Elly har turen. Torsdag d. 2/6 
kl.19.00 start fra Vrejlev kloster. 
Martin leder turen. 
  
Onsdage: kl. 10.00 går vi ca. 1 time. 
Start  1/3-31/3 Christiansgade.1/4 - 
30/6 Kilden. Åstrupvej/Bagterpvej.  
 
Bratten: 11/6 kl 13.30 besøger vi Kirsten 
og Eriks sommerhus ”Højbo”. Havstokken 
16, 9981 Jerup. Samkørsel fra p.-pladsen 
Børsen kl. 12.30. Af hensyn til kaffen 
tilmelding tlf. 98 92 00 45 senest 8/6. 
  
Generalforsamling: Ny i bestyrelsen kom 
Anni og som suppleant kom Elly. Vi siger 
tusind tak til Kirsten og Finn for deres 
mangeårige arbejde i bestyrelsen. På 
konstituerende møde blev Anni valgt til 
formand. 
 
Siden sidst: Har vi haft gløggtur i Tornby 
med 28 deltagere. På julemotionsturen 
deltog der 138. Det var vi meget tilfredse 
med. 
m.v.h.…………………………………bestyrelsen. 
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HOLSTEBRO
Aase Larsen, Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
tlf. 2086 5136 • aaseskovlarsen@gmail.com
www.holstebrofodslaw.dk

  

Ny dato for generalforsamling 
Vi blev på grund af de fortsatte corona 
restriktioner nødt til at udsætte 
generalforsamlingen. Den nye dato er 9. 
marts kl. 19.00 i Laden, Brogårdsvej 4. 
Dagsorden ifølge vedtægter. På valg er: 
Vagn Madsen, Frida Mundbjerg, Helle 
Jensen og Svend Christensen. Eventuelle 
forslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før. Foreningen er vært 
med kaffe/te og brød.  
 
Vi ser nu fremad og håber at alle 
kommende arrangementer kan afholdes 
planmæssigt.  
 
Nyt program 
I sidste halvdel af marts måned er vi klar 
med forårs-sommerprogrammet der 
starter 1. april.   
En af de ture der er fastlagt, er vores 
første 2 etaper af Kyst til Kyst ruten som 
afholdes 24. - 25. april. 
 

 
 
Besøg vores naboforeninger 
Vi opfordrer alle til at besøge vores 
naboforeninger der arrangerer DKT ture. 
Der er både Flade Sø rundt, Mett Kølvrå 
Vandringen, Int. Mors Rundt og ikke at 

forglemme alle påskens vandringer. De er 
alle lige heromkring. Læs om det hele i 
Vandrekalenderen. Mange kører dertil, 
spørg bestyrelsen der gerne hjælper. 
 
Siden sidst 
En helt normal julefrokost blev afholdt 
med 65 deltagere. Vi kørte i bus til 
Halgård og gik herefter 9 km ind til Laden, 
hvor vi spiste en lækker julefrokost.       
På årets 2 sidste motionsture, ønskede 96 
medlemmer hinanden en glædelig jul og 
fik serveret gløgg og småkager. 
Der var 131 deltagere på Julemotions-
turen som blev afholdt 2. juledag. Gløgg, 
kakao blev serveret og æbleskiver kunne  
købes, det hele foregik udenfor i flotte 
sneklædte omgivelser 
 

 
 
På Nytårsvandringens 2 førte ture lørdag 
den 8. januar var der 86 deltagere. Også 
her foregik traktementet af kaffe og kage 
udendørs i Madpakkehuset i Vestre 
Plantage.                                              
Februar måned er en travl måned med 
planlægning af både Sir Lyngbjerg 
Vandring lørdag den 5. februar og 
Repræsentantskabsmødet 25. - 27. 
februar.  

Planlægning -Sir Lyngbjerg Vandring 

Pbv: Aase 

Vinterklædt rast 2.juledag 
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Forår 2022. 

Så har vi lige foråret omkring hjørnet, og 
de mange oplevelser venter på de 

rapfodede. 
Træningsturene. 

Der opstartes onsdag den 2 marts kl. 
18,00, med start fra p-pladsen ved 

Bygholm Park. 
Turen vil være ca. 7 km. og runder 

Fængslet. 
Onsdag den 6 april kl. 18,30 mødes vi på 

P-pladsen ved Rema 1000 ved søen 
Onsdag den 4 maj kl. 19,00 mødes vi ved 

Egebjerg/Hansted vandværkssø. 

 
Udflugt/træningstur. 

Lørdag den 26 marts kl. 10,00 er vi 
inviteret af Iver til træningstur ved Grene 

Sande og klitterne ved Frederikshåb. 
Kontakt formanden for oplysninger om 
startsted og medbragte fornødenheder. 

Siden sidst. 
Vi har i 2021-22 haft Julemotionstur som 
foregik i det fineste vandrevejr med frost, 
men med masser af sol, og alle havde en 

herlig tur med varm kakao ved søen. 
Vi havde også en herlig nytårstur lørdag 
den 15. januar og sædvanen tro var vi 

omkring Rådvad Hede/Kær og her var der 
også udskænkning af dejlig varm kakao. 

Alle kom vel i mål på denne 
vandrevenlige tur. 

Purhøjvandringen. 
Så starter vi igen efter den lange pause 

på Purhøj som vi jo savner. 
Som sædvanlig startes der op 

skærtorsdag den 14. april kl. 16,30 og 
turen er ca. 10 km. Turen er ført og 

hastigheden er på 5-5,5 km/t. 
Langfredag den 15. april starter selve 

Purhøjvandringen og her er der 4 
forskellige ruter på henholdsvis 5,10 20 

og30 km. 
5 og 10 km. starter mellem kl., 08,00 og 

11,00. 
20 og 30 km. starter mellem kl., 08,00 og 

10,00. 

 
Formanden Kaj Pedersen har e-mail 
75897360@hafnet.dk  tlf. 3098 7360 

Hjemmesiden er  
www.horsens-fodslaw.dk 

Lisbeth’s e-mail: skovalle5@gmail.com 
Tlf 3096 8030. 

Vi ses derude hilsen Ingolf. 
 
 

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

  

Godt Nytår.  
Efter endnu et år med Corona ser det lidt lysere ud for 2022. Det tror vi i hvert fald på 
p.t. Vi vil som sidste år råde jer til at følge med på vores hjemmeside og Facebook for 
sidste nyt omkring vores arrangementer. 
Aftentur ved Brande” og ”Forårstur ved Brande” den 15. og 16. april 
Start og mål: Dalgasskolen, Elmealle 2B, Brande (parkering fra Gl. Thyregodvej).  
Starttid til aftentur, fredag (distancer på 5 og 10 km) fra kl. 16 – 17.  
Vi kan tilbyde overnatning fra fredag og til lørdag. Vores rutemand barsler med meget 
ændrede ruter til lørdagsturen men om han når det ved vi ikke endnu. Fredagsturen vil 
nok ligne den fra tidligere år. Alle ruter vil være afmærkede. Lørdagen kan byde på 5 
ruter fra 5 km og til 31 km. Der kan startes i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 12.00 dog 
gradueret efter distance. Alle skal være i mål kl. 16.00.  
Vi glæder os voldsomt meget til at byde jer velkommen i Påsken. 
Prøveture for dem som er forhindret på selve dagen (startgebyr opkræves): 
Den 19/3 (til den 16/4), starttidspunkt kl. 8.00. Du kan gå med så længe og så langt du 
har tid og orker (helst tilmelding til formanden) – den 12/4 (til den 15/4), starttidspunkt 
kl. 18.00. Begge dage med samlet start fra Dalgasskolen i Brande.  
Motionsture – der henvises til vores hjemmeside og Facebook.  
Stafet for Livet i Ikast den 30/4-1/5. Vi deltager måske i år men bestyrelsen skal lige tage 
den endelige beslutning herom.    
Hyggetravetur den 13/5 fra P-plads v/Dronningborg Hallen, Udbyhøjvej 191, 8930 
Randers NØ. Der startes kl. 7.30 og turen vil være på 35 – 40 km. Gåhastighed 5,0 – 5,5 
km/time. Efter turen er der fællesspisning for egen regning på Dalbyover Kro, 
Kronborgvej 41, 8970 Havndal. Tilmelding til både tur og spisning til formanden.  
Ladywalk i Tarm den 30/5: Vi tilmelder hold hertil og senest tilmelding den 29. april til 
formanden.  
Det skete – Novembertur ved Ejstrupholm fik en deltagelse på 196 hvilket vi er meget 
tilfredse med. Vores event med gratis morgenkaffe, drik efter turen og gratis T-shirt 
gjorde vist alle tilfredse. Tak for besøget til alle og også en tak til Munkebo  
Fodslaw for at have øje for vores tur til deres bustur.  
Julemotionstur i Brande fik en deltagelse på 91 hvor der i 2019 deltog  
138. Men vi er tilfredse. Også her en tak til alle som besøgte os.  
Nytårskuren – her blev årets motionstursgænger for 2021 fundet og det  
blev minsandten igen, som sidste år, Annelise Boe, der blev udtrukket.  
Generalforsamlingen i Ikast-Brande Fodslaw fik en deltagelse på 13. Aftenen gik stille og 
roligt og uden udskiftninger på pladserne i bestyrelsen. 
Venlig hilsen og ønsket om et godt forår til jer.    
Ikast-Brande Fodslaw / Inger-Marie 
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Kære Fodslaw venner 
 
     
Nu hvor 2021 er ovre, håber vi også at vi 
er ovre den værste corona pandemi.  
 
Siden sidst har vi afholdt julefrokost med 
65 deltagere.  2.  juledag havde vi 
julemotion med 92 deltagere.  
Nytårsvandring blev som noget nyt 
afholdt i Lille Norge med 65 deltagere. Så 
corona eller ej, er vi stolte af stort 
fremmøde. 
På vores første træningstur i 2022 blev 
der serveret champagne og kransekage. 
 
Den 18/1 afholdte vi vores 
generalforsamling med 71 deltagende.  
Her blev der valgt 2 nye medlemmer til 
bestyrelsen.  
Vores formand Eleane ønskede ikke 
genvalg, men hun skal have en stor tak 
for hendes indsats.  
 
Vores pressefolk Erik Arne og Lisbeth har 
efter 18 år valgt at stoppe også de skal 
have en stor tak for deres arbejde. 
 

 
 
 

Kommende arrangementer 
 
Vi er så heldige igen i år, at vi har fået  
tilskud til en bustur, som skal være til 
Frederikshavn, lørdag den 19/3 2022. En 
stor tak til Fodslaw Frederikshavn, som vil 
føre en tur i området for os. Turen slutter 
af med kaffe og æblekage, på vej hjem. 
 
Tak til Olfert og Erik, som søger 
fondsmidler til os. 
 
Vi er meget glade for, at vi stort set har 
kunne bevare vores antal af medlemmer 
i denne coronatid., og glæder os til 
mange gode ture i 2022.    
 
 
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. 
 
I december lykkedes det at afholde vores 
årlige træningslejr og generalforsamling i 
Vester Vedsted. Lige før Coronaen brød løs 
igen! Der var genvalg på alle poster.       
Fredag aften var der julefrokost efter 
generalforsamlingen. Lørdag gik turen ad 
grænsestien, med mål i Ribe. Dagen bød på en 
fremragende ølsmagning hos Lunds 
hjemmebryggeri, frokost på Storkesøen, og 
for nogen besøg på Ribe bryghus. Om aftenen 
var der hygge i spejderhytten. Søndag deltog 
vi i julemærkemarchen i Gram.  
Næste Tr.  2 - 4 december bliver på Stevns. 
 

   
Afgang fra Degnetoften 
 
Ravning brovandring. 
Sædvanen tro stiller vi hold til den 
traditionsrige tur i Vejle ådal 23 og 24 april.  
 
Norgestur til Kristiansands området. 
 

I Kr. himmelfartsferien 25 - 29 maj 2022. 
Programmet er udsendt til 
medlemmerne.  
 
 
 

HVV 2022 
 

Det ser endelig ud til at vi skal en tur op ad 
Hærvejen igen i uge 28, efter 2 års pause. Så 
det er nu du skal til at komme i træning, 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 købmandshandel 2012. Fra dengang de ville 
handle med os.  
 
Husk Mett Kølvrå Vandringen søndag 
den 13 marts 2022  
Startsted Idrætsklubhuset Lyngvej 25  
7470 Karup          
Distancer   
5 km kl. 9 - 12 
12 km kl. 9 - 12 
17 km kl. 9 - 11 
26 km kl. 9 – 10 
 
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

Hej Fodslawvenner! 
 
Tirsdag, den 11. januar fik vi afholdt  Arrangementer for 2022, vil blive 
vores årlige generalforsamling med                  bekendtgjort i blad nr. 2, der 
17 deltagere. Frederik blev valgt som  udkommer ca. 1. juni. - men   
dirigent. Efter godkendelse af års-   vi har tanker, om en aftenvandring 
beretning og regnskab, var der valg                  i Krabbes Grønne Ring, med start/mål 
til bestyrelse og revision. Der var   ved Al-huset i slutningen af juni.   
genvalg på alle poster. - Derefter   Efter vandringen vil Fodslaw Kjellerup, 
blev en tilføjelse til vore vedtægter,                  være vært med lidt kulinarisk. 
som beskrevet i blad nr. 4-2021 
også vedtaget. - Efter de 9 punkter                  Vi ses derude. 
i dagsordenen kunne Frederik 
afslutte generalforsamlingen.   Fodslaw Kjellerup 
 
Punkt nr. 10 var hygge m.v., 
hvor Jette havde sørget for, ost 
og pølser m/tilbehør samt brød 
og kiks, dertil naturligvis lidt 
drikkevarer, - alt dette gled ned 
til deltagernes velbehag, inden 
vi til slut nød Toves hjemmebag 
og kaffe. - det blev en rigtig hyggeaften. 
 
Med hensyn 2022, er vi kommet 
godt gang med træningsturene, 
som sædvanlig om tirsdagen 
med start kl. 19.00 fra Al-huset, 
Skolevangen, Kjellerup. 
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dirigent. Efter godkendelse af års-   vi har tanker, om en aftenvandring 
beretning og regnskab, var der valg                  i Krabbes Grønne Ring, med start/mål 
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LEMVIG
Else Nielsen, Sprogøvej 23 B, 7680 Thyborøn
tlf. 2013 6426 • elsenie@hotmail.com

 

 
 

Hej Fodslawvenner 
 

Efter vinterpausen startede vi midt i februar med træningsturene, og vi har udsendt 
programmet for 2022 til vore medlemmer. Hvis andre ønsker programmet, sender vi det 
gerne på mail. 
 Indtil 1.april ligger træningsturene lørdag eftermiddag, hvor vi mødes på p-pladsen ved 
Lemvig Sø kl 13. 
5. marts er Sydthy Fodslaws tur Flade Sø Rundt på programmet. 
6. april starter aftenturene, hvor vi mødes om onsdagen kl 18.30. 
 
 

 Generalforsamling 
Efter gåturen d. 27/4 holder vi generalforsamling. 
Dagsorden efter vedtægterne, derefter kaffe. 
Bestyrelsen modtager gerne forslag og gode ideer, som bedes afleveret senest 14 dage 
før generalforsamlingen. 
 
 

Planetstien 
Ført tur på ca 25 km 

Lemvig Fodslaw vil gerne invitere jer på en dejlig forsommertur langs Limfjorden. 
Det foregår søndag den 15/5 med start kl. 9.00. 
Vi mødes på p-pladsen ved Lemvig Museum, Vestergade 44, og følger Planetstien fra 
solen 12 km ud til den yderste planet, Pluto. Herefter går vi i en bue ind i landet, før vi 
vender tilbage til udgangspunktet. 
Planetstien er en model af solsystemet i skalaen 1:1 milliard. 
Undervejs passerer vi alle planeterne, som er i indbyrdes korrekt størrelse og afstand. 
Der er 3 raster undervejs med mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand, men I må selv 
have madpakke med. 
Vi kan ikke IVV-stemple, men vi har et stempel til marchbogen. 
Vi håber, at vandrevenner fra nær og fjern vil deltage i turen og nyde det smukke og 
varierede landskab omkring Lemvig. 
 
 
 

Mange forårshilsener fra Lemvig Fodslaw 
 

Pbv. Else Nielsen  
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Kære venner i Læsø Fodslaw. 
 
Siden sidst 
Vi har heldigvis ikke haft aflysninger i 
lang tid nu, men antallet af deltagere 
på vores motionsture har været 
beskeden i forhold til før 
nedlukningen. 
*20. nov. blev vores æbleskivetur 
gennemført med ca. 20 deltagere. 
*Julemærkemarch og Julemotionstur 
forløb fint, men med begrænset 
fremmøde. 
 
 
 
 
 
 
        Vandretur i januarstorm 
 
*5. februar Generalforsamling 
på Carlsens Hotel. I formand Freddys 
beretning fremgik det, at vi dette 
forår har 20 års jubilæum som 
selvstændig forening. Den startede 
med 8 medlemmer, og nu er vi 50! 
Lissis regnskab viste som ventet, at vi 
mangler en del indtægter pga. to 
manglende Læsømarcher.  
Det store spørgsmål kom ved 
valgene. Efter over 10 år uden 
udskiftning i bestyrelsen ønskede to 
medlemmer ikke genvalg: Freddy og 

undertegnede. Svært at afløse 
Freddy, vores formand! Men heldigvis 
lykkedes det at få alle poster besat, 
og konstitutionen blev således: 
 
Formand:  Jytte Andersen 
Næstformand: Karin Christensen 
Kasserer: Lissi Haarsløv 
Protokol: Vinny Jerup 
Bladet: Elly Brønnum 

TILLYKKE til den nye bestyrelse! 
 
 
Freddy med den 
store kurv med gode 
sager, som han fik af 
Læsø Fodslaw 
for sit store arbejde 
som formand 
gennem 16 år. 
 

Motionsture 
(lørdage kl. 13.00) 
12. marts Læsøstenen 
26. marts Foldgårdssøen 
 20 års fødselsdag 
09. april Vesterø Kirke 
23. april Bouet/Th. Jensensvej 
(tirsdage kl. 19.00) 
10. maj Birkesøen Banko 
24. maj Stokken 
07. juni Holtemmen 
LÆSØMARCH SØNDAG D. 1. MAJ 
(Hjælpermøde 19. april kl. 19.30 
hos Freddy)                     pbv. Kirsten 

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 Julemærkemarch med 103 
deltagere, sidst (2019) var der 114 
deltagere. Tak til alle jer, der deltog i 
turen. Tak til vore hjælpere for en fin 
indsats. 
Har vi haft motionsture ved Brobyværk 
og Svanninge og sidste tur i 2021 fra 
Vester Skerninge med efterfølgende 
juleafslutning med gløgg og æbleskiver, 
samt fine præmier til de heldige, som 
trak et gevinstlod. 
Det var, hvad vi nåede i 2021. 
Har vi haft vor 25 km tur med 11 
deltagere, hvoraf kun 5 gik hele turen. 
Tak til Kirsten for husly under frokosten. 
Har vi indtil nu i 2022 haft 4 formiddags- 
ture med et pænt deltagerantal. 
Den 15. januar 2022 havde vi første 
motionstur fra Ringe, her blev 
vandrepokalen uddelt til Pia og Knud Erik 
for deltagelse i 26 ture ud af 27. på 
andenpladsen kom Lea og Morten med 
25 ture og på trediepladsen Birthe og 
Holger med 23 ture.  
Derudover har vi haft motionsture fra 
Herrested og Nyborg. 
Det sker: 
FORÅRSVANDRING I SVANNINGE 
BAKKER den 6. marts 2022. 
Start fra Brahesminde skole, afdeling 
Svanninge, Kirkegyden 33, 5642 
Millinge. 
Distancer:  
20 km med start fra kl. 9 til 10. 
12 km med start fra kl. 9 til 11 og 
7 km med start fra kl. 9 til 12, 

Herunder et billede fra turen 2020. 

 
 
Vi har Formiddagsture hver onsdag kl. 
9,30 fra den store P-plads ved Midtfyns 
Fritidscenter, Søvej i Ringe. Vi går 5 – 6 
km i moderat tempo. 
Derudover er der følgende motionsture: 
12.03 fra P-pladsen ved Aktivitetshuset 
Skullerodsholm i Nørre Lyndelse kl. 13,30. 
19.03 fra vort lokale på Guldhøj i Ringe kl. 
13,30 
26.03 fra Fjellebrovej 9 i Ringe kl. 13,30. 
02.04 fra P-pladsen ved Aktivitetshuset 
Skullerodsholm i Nørre Lyndelse kl. 13,30. 
09.04 fra Haastrup kirke, Pilekrogen 5 i 
Haastrup kl. 13,30. 
23.04 fra IKEAs hovedindgang Ørbækvej 
91, Odense SØ kl. 13,30. 
30.04 fra Hunderup skolen, Solfaldsvej 11 
Odense C kl. 13,30.  
05.05 fra Madpakkehuset ved banestien i 
Korinth kl. 19,00. 
12.05 fra Bjerne Langgyde bag skoven, 
Faaborg kl. 19,00 
19.05 fra P-pladsen ved Gåsebjergsand, 
Rallebæksgyden nord for Faaborg kl. 
19.00 
02.06 fra Brylle Vandskov, Vibækvej 88, 
ved Brylle, Odense SV kl. 19,00. 
          Knud Erik 



FODSLAWREJSER
I 2022

 Se rejseprogrammet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 40 deltagere

- tjek om der er ledige pladser

Flyrejse l Castlebar, Irland
d. 27. Juni l 4. Juli 2021



FODSLAWREJSER
I 2022

 Se rejseprogrammet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 40 deltagere

- tjek om der er ledige pladser

Flyrejse l Castlebar, Irland
d. 27. Juni l 4. Juli 2021

 Se hele programmet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 200 deltagere

- stadig ledige pladser.

HÆRVEJSVANDRING
d. 10. Juli l 16. Juli 2022

SLESVIG TIL VIBORG
7 DAGE

300 KM eller 200 KM



 Se rejseprogrammet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 50 deltagere

Tilmelding senest d. 10. marts

Busrejse l Nijmegen, Holland
d. 16. Juli l 23. Juli 2022

104 nd Four 
Days Marches

 Se rejseprogrammet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 40 deltagere

- tjek om der er ledige pladser.

Flyrejse l Marbella, Spanien
d. 3. Okt. l 10. Okt 2022

IML Vandring



 Se rejseprogrammet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 50 deltagere

Tilmelding senest d. 10. marts

Busrejse l Nijmegen, Holland
d. 16. Juli l 23. Juli 2022

104 nd Four 
Days Marches

 Se rejseprogrammet på www.fodslaw.dk

 Status:
Max. 40 deltagere

- tjek om der er ledige pladser.

Flyrejse l Marbella, Spanien
d. 3. Okt. l 10. Okt 2022

IML Vandring
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Foråret er lige om hjørnet, og dagene bliver lunere og længere, dejligt. Vi 
fortsætter med vores ugentlige motionsture rundt i området. Oplev naturen og få 
motion.  
Vi tilstræber at gå i 2 hold med forskellig distance og hastighed: En tur på ca. 10 
km i frisk tempo og en tur på ca. 6 km i mere moderat tempo. Hastigheden 
afpasses efter deltagere og terræn. Vi glæder os til at se jer i naturen. Se 
startsteder på vores hjemmeside www.fodslawmols.dk. Lad os mødes derude 
med dig og dine venner til en dejlig tur. 
Motionsturene foregår lørdage kl. 10.00 i februar/marts. Fra april går vi over 
til onsdag aften kl. 18.30. 
 
20+ ture i 2022 
Det er førte ture. Vi vil gå med 5-5,5 km i timen med passende pauser. 
Se ture på vores hjemmeside. 
 
Glæd dig til vores nye tur fra Ørnbjerg Mølle. Læs mere om Ørnbjerg Mølle 
på Ørnbjerg Mølle (nationalparkmolsbjerge.dk). 
 
Ørnbjerg Mølle March 
Tid: Mandag den 18. april 2022 
Sted: Stubbevej 2A, 8400 Ebeltoft 
Distancer: 5, 10, 20 og 33 km 
Starttid: Kl.  9-11 for 5, 10 og 20 km. Kl. 9-10 for 30 km. 
Oplysninger ved Uffe Vindum 2972 2988. 
 
Vandreferie til Nordirland 
Glæd dig til en perlerække af skønne oplevelser og vidunderlig natur på denne 
grønne ø. Hver dag byder på nye højdepunkter, charmerende byer og den 
berømte irske gæstfrihed. Vandreferien foregår fra 3.-10. oktober 2022. Hver dag 
har to vandregrupper, der går ca. 10 og ca. 20 km. Alle er velkomne til at deltage i 
denne tur til Nordirland. 
Meget mere info på vores hjemmeside www.fodslawmols.dk.  
 
 
                                      

 

MOLS
Uff e Vindum, Sdr. Rind Vej 37, Sdr. Rind, 8800 Viborg
tlf. 2972 2988 •  info@fodslawmols.dk
www.fodslawmols.dk

FO
DSLAW

M O L S



31

  

Foråret er lige om hjørnet, og dagene bliver lunere og længere, dejligt. Vi 
fortsætter med vores ugentlige motionsture rundt i området. Oplev naturen og få 
motion.  
Vi tilstræber at gå i 2 hold med forskellig distance og hastighed: En tur på ca. 10 
km i frisk tempo og en tur på ca. 6 km i mere moderat tempo. Hastigheden 
afpasses efter deltagere og terræn. Vi glæder os til at se jer i naturen. Se 
startsteder på vores hjemmeside www.fodslawmols.dk. Lad os mødes derude 
med dig og dine venner til en dejlig tur. 
Motionsturene foregår lørdage kl. 10.00 i februar/marts. Fra april går vi over 
til onsdag aften kl. 18.30. 
 
20+ ture i 2022 
Det er førte ture. Vi vil gå med 5-5,5 km i timen med passende pauser. 
Se ture på vores hjemmeside. 
 
Glæd dig til vores nye tur fra Ørnbjerg Mølle. Læs mere om Ørnbjerg Mølle 
på Ørnbjerg Mølle (nationalparkmolsbjerge.dk). 
 
Ørnbjerg Mølle March 
Tid: Mandag den 18. april 2022 
Sted: Stubbevej 2A, 8400 Ebeltoft 
Distancer: 5, 10, 20 og 33 km 
Starttid: Kl.  9-11 for 5, 10 og 20 km. Kl. 9-10 for 30 km. 
Oplysninger ved Uffe Vindum 2972 2988. 
 
Vandreferie til Nordirland 
Glæd dig til en perlerække af skønne oplevelser og vidunderlig natur på denne 
grønne ø. Hver dag byder på nye højdepunkter, charmerende byer og den 
berømte irske gæstfrihed. Vandreferien foregår fra 3.-10. oktober 2022. Hver dag 
har to vandregrupper, der går ca. 10 og ca. 20 km. Alle er velkomne til at deltage i 
denne tur til Nordirland. 
Meget mere info på vores hjemmeside www.fodslawmols.dk.  
 
 
                                      

 

MORSØ
Povl Li Nielsen, Frueled 14, 7900 Nykøbing Mors
tlf. 2973 0563 • post@morsfodslaw.dk
www.morsfodslaw.dk

  

 
Mon ikke snart foråret er på vej …  
 
Med stærens ankomst i januar måned, tror vi snart på forår. Alt 
pibler op og fuglesang - en skøn årstid er på vej. 
 
 
38. Int. Mors Rundt den 8. – 10. april 
 
Så er vi klar, og håber det i år kan lykkes at afholde turen. 
 
Startsted er Øster Jølby skole  
 
Starttid lørdag & søndag kl. 6.00 - 12.00: 6 og 10 km, kl. 6.00 - 10.00: 18 og 26 km, kl. 
6.00 - 8.00: 34 og 42 km, kl. 6.00 - 7.00: 50 km 
 
Fredag starttid kl. 19.00 og 5 og 10 km ført vandring. 
 
Brochuren kan findes på vores hjemmeside, på vandrekalenderen.dk og ude på 
vandringer rundt om i landet. 
 
Husk – hvis du ønsker aftensmad lørdag aften, skal det forudbestilles. 
 
 
 
Julemotionstur – fantastisk vejr, så vi 
stod udendørs og solgte startkort med 
Corona afstand. I alt kom der 485 
deltagere, et flot resultat. Flere var rigtig 
glade for vi gennemførte turen, selvom 
det i år var uden forplejning.  
 
 
Følg os på facebook  
”Fodslaw i Skive” eller  
”Morsø Fodslaw” 
www.morsfodslaw.dk 
 

 
Ativitetstilbud – Vi har hver uge en tur i 
Skive tirsdag aften og 4 ture på Mors 
henholdsvis tirsdag, onsdag og lørdag. 
Tag gerne en ven/veninde, kollega eller 
familien med på en tur, så de kan se om 
Fodslaw er noget for dem. De første par 
gange er gratis. 
Vores programmer kan downloades fra 
hjemmesiden og på Facebook siderne. 
 
 
Vi ses – Povl Li Nielsen 
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SIDEN SIDST 
 
Tiden  siden sidste udgave af Fodslaw-
bladet har desværre stadig være præget 
af, at Corona-smitten  blussede op igen. 
Heldigvis har vi da kunnet gennemføre 
vores 3 ugentlige motionsture, men 
vores årlige Nytårsmotion og Vin-
terturen  Kertinge Nor Rundt måtte vi 
aflyse – den sidste dog ikke pga. 
Corona, men på grund af voldsomt 
isslag. 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
Nu er vi så klar til at gå i gang igen med 
alle vores aktiviteter – det første store 
arrangement bliver vores generalfor-
samling med spisning. 
 
Ordinær generalforsamling 
afholdes den 23. Februar – denne gang i 
Børnehuset Mælkevejen i Langeskov. 
Indkaldelse er sendt til alle medlemmer 
og annonceret i sidste Fodslaw-blad. 
 
Ud over generalforsamlingen har vi et 
stort program i foråret, og vi krydser 
fingre for at kunne afholde dem alle. 
 
Virksomhedsbesøg den 6. April 
Vi har fået mulighed for at besøge èn af 
kommunens store og kendte virksom-
heder – Exodraft. , der producerer røg-
sugere og varmegenvinding. 
 
Der er tilmelding og begrænset antal  
pladser til dette arrangement, der kun 
er for medlemmer. 

 
Madpakketur til Torø 24. April 
Vi skal besøge det smukke område Torø 
og Thorøhuse med Birgit og Keld Ras-
mussen som turledere. Der er mulighed  
for flere vandreture og bagefter spiser 
vi den medbragte mad i forsamlings-
huset. 
 
Nattergalevandring 10. maj 
En af vores gamle traditioner er 
nattergaleturen, hvor vi lytter efter nat- 
tergalen i naturområdet ved Davinde. 
 
Madmakketur til Christiansminde 
Søndag 22. maj. Vi går en vandring ved 
Svendborgsund, hvor Lene og Flemming 
fører os rundt. Senere spiser vi den 
medbragte mad. 
 
Himmelfartsvandring 26. maj 
Denne tur er også blevet en af vores 
traditioner hvert år på Kristi Himmel-
fartsdag. Turen starter ved Stubberup 
Kirke, hvor der er foredrag og efter-
følgende vandring til Martofte med 
oplevelser undervejs. I Martofte er der 
spisning, som kirken står for. Munkebo 
Fodslaw arrangerer vandringen. 
 

 

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

Her omkring 1. februar er vi ikke kommet i gang 
med vore vandreture endnu.  Stadigvæk på grund 
af corona. 

5. februar starter vi så igen.  Vi håber på et 
fantastisk forår uden nogen form for afbrydelser. 

29. maj afholder vi den traditionelle Nibe 
vandring.  Der kan startes fra Grønnegade 29 
mellem kl. 9.00 og 11.00. 

Vi håber på stort fremmøde fra både nær og 
fjern. 

 

 

    

18. juni slutter vi forårssæsonen med en forårs-
udflugt, for foreningens medlemmer. 
Arrangementet foregår igen i år ved søpavillionen 
i Skørbæk. 

 

 

 

 

Forårs programmet 2022 

                       Lørdage kl. 10.00 

05-02-22 Skalhuse 5, 9240 Nibe 

12-02-22 Svenstrup Skolevej. Ved Hallen 

19-02-22 Skivum Kirke. Skivumvej 63 

26-02-22 Skydebanevej 14, 9000 Aalborg. Ved 
Fjordbadet. 

05-03-22 Gølsminde. Stationsmestervj. Skalborg 

12-03-22 Juelstrup sø. Hæsumvej.  Støvring 

19-03-22 Skørping Hallen 

26-03-22 Parkeringsplads ved Klitgaard fiskerleje 

02-04-22 P.plads. Mårbjerg. Bollerupvej. Kølby. 

09-04-22 Sebbersund Kro. 

23–04-22 P.plads ved Højriis Mølle. Med fisk 
(Tilmelding) 

 Aftenture starter. Onsdage kl. 19.00. 

27-04-22 P-plads ved grusgrav mellem Frejlev og 
Drastrup 

04-05-22 Åvej 1.  Lindholm 

11-05-22 Gl. Skolevej 5. Øster Hornum (ved 
kirken) 

18-05-22 P.plads på Borup Hede 

25-05-22 Løgstør vej 11. (Sebber station) 

29-05-22   Nibevandring Start ved Huset i 
Grønnegade mellem 9.00 og 11.00 

01-06-22 Suldrup Sø. Dalumvej.  Suldrup 

08-06-22 Vegger Stadion i Vegger 

18-06-22 Sommerudflugt til Skørbæk Søpavillion. 
Kl. 10.00. 

(Tilmelding kommer senere) 
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Så lykkedes det - hurra  
Lørdag den 6. nov. 2021 kunne vi fejre 
vores 5 + 1 års fødselsdag. 
Vi startede med en rask travetur ud til 
Sulkendrup mølle, hvor der ventede kaffe 
og kage.  
Vi sang et par sange, værten Jan spillede 
til. Bagefter fortalte Jan lidt om møllen, 
og hvordan det var, da han overtog den.  
Til slut så vi en film om møllens historie 
og den gamle møller. 
En fin dag. 
 
Onsdags vandring – åben for alle 
interesserede 
I januar, februar og marts 2022 kan alle, 
der har lyst, komme med ud på en 
eftermiddagsvandring sammen med 
Fodslaw Nyborg. 
Vi starter kl. 14.00 hver onsdag og går en 
1 times tid i et moderat tempo, så alle 
kan være med 
Den 14. jan. 2022 førte Bo os en tur på 
kryds og tværs i Nyborg. 14 personer kom 
og gik med. 

Godt vandrenytår til alle. 

                             En rar trold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 14. nov. 2021 var vi en tur på 
Stige ø. Dejligt område at gå rundt i. Vi 
var ude ved Sorthusene ”små fiskehytter” 
der i dag nok mest bruges som 
sommerhuse. Efter turen fik vi en kop 
varm kaffe - dejligt på en kold dag. 
Inden vi kørte hjem, skulle vi på jagt efter 
trolden. Vi fandt ham. Flot fyr lavet af 
genbrugsmateriale. 
 

NYBORG
Gitt e Østergaard, Helletoft en 12, 4. tv., 5800 Nyborg
tlf. 2818 1961 • formand@fodslawnyborg.dk
www.fodslawnyborg.dk
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Så lykkedes det - hurra  
Lørdag den 6. nov. 2021 kunne vi fejre 
vores 5 + 1 års fødselsdag. 
Vi startede med en rask travetur ud til 
Sulkendrup mølle, hvor der ventede kaffe 
og kage.  
Vi sang et par sange, værten Jan spillede 
til. Bagefter fortalte Jan lidt om møllen, 
og hvordan det var, da han overtog den.  
Til slut så vi en film om møllens historie 
og den gamle møller. 
En fin dag. 
 
Onsdags vandring – åben for alle 
interesserede 
I januar, februar og marts 2022 kan alle, 
der har lyst, komme med ud på en 
eftermiddagsvandring sammen med 
Fodslaw Nyborg. 
Vi starter kl. 14.00 hver onsdag og går en 
1 times tid i et moderat tempo, så alle 
kan være med 
Den 14. jan. 2022 førte Bo os en tur på 
kryds og tværs i Nyborg. 14 personer kom 
og gik med. 

Godt vandrenytår til alle. 

                             En rar trold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 14. nov. 2021 var vi en tur på 
Stige ø. Dejligt område at gå rundt i. Vi 
var ude ved Sorthusene ”små fiskehytter” 
der i dag nok mest bruges som 
sommerhuse. Efter turen fik vi en kop 
varm kaffe - dejligt på en kold dag. 
Inden vi kørte hjem, skulle vi på jagt efter 
trolden. Vi fandt ham. Flot fyr lavet af 
genbrugsmateriale. 
 

  

SIDEN SIDST: Foreningens medlemmer er 
nu i gang med de ugentlige ture. Vi håber 
nu at alle restriktioner er overstået og at 
vi alle kan bevæge os frit, til vandringer i 
vores nærområde og ude i landet. 
 
13.03. Byens Ø. P. plads, Englandskaj. 
5000 Od. C. kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
27.03. Tarup Center, p plads v. Netto.  
Rugvang 40, 5210 Odense NV. Start kl. 
09,30 ca. 10 km. 
 
02.04. Bustur til Haderslev. Hertug Hans 
Vandring. Se hjemmeside. 
 
03.04.  Hollufgård, Hestehaven 201, 5220  
Odense Sø. Start kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
10.04.  Søhusskolen, Bispeengen 
5270 Odense N. kl. 08,00. 12 ell. 18 km. 
Ledsagerbil på hele turen. 
 
14.04.  Kertinge Nor Rundt. Ny P plads, 
Bycentervej, 5330 Munkebo. Husk 
madpakke. Ledsagerbil hele turen. 
Drikkevarer rundstykker m.m. kan købes 
start kl. 08,00 på 27 km. (man kan korte 
af) 
 
20.04.  Østerbæksvej 78, overfor kirken. 
5230 Od.  M. Kl. 18,30 ca. 10 km. 
 
27.04.  Søhusskolen, Bispeengen 3, 5270 
Od. N. Start kl. 18,30 ca. 8 km. 
 

04.05. Kastaniegården, Bogensevej 135, 
5270 Od. N. kl. 18,30 ca. 10 km. 
 
11.05.  Ørbækvej 100, 5220 Od. SØ.  
Kl. 18,30 ca. 10 km. 
 
15.05. Forårsvandring i Odense. Kom og 
støt den lokale forening. Se kalender.  
 
18.05. H. C. A. Skoven, Svendsagervej, 
5240 Od. NØ. kl. 18,30 ca. 5 km og 10 km. 
 
30.05. Ladywalk. Se hjemmesiden. 
 
01.06. P. plads overfor Odense Zoo, Sdr. 
Boulevard, 5000 Od. C. 7 km. Kl. 18,30. 
 
Rejse 04. til 08. sept. 2022. Wendland.  
Tilmelding senest 1. maj. til Bodil. Se 
hjemmesiden. 
 
Kortspil torsdag kl. 19,00 Eddavej 6. Der 
er plads til flere spillere. 
Bowling onsdag på Grønløkkevej. Der er 
plads til flere spillere. 
Følg med på hjemmesiden 
www.fodslawodense.dk 
HUSK at læse alle nyhedsbreve fra 
Fodslaw Odense. 
 
HUSK hver tirsdag kl. 09,30 start fra 
Eddavej 6, 5210 Od. NV. Vi går ca. 5 
kvarter. Mulighed for køb af kaffe efter 
turen. 
 
På Fodslaw Odenses 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 

I sidste nummer startede vi med indkal-
delse til generalforsamling den 15. januar, 
men igen i år må vores generalforsamling 
og nytårstræf udsættes på ubestemt tid. 
Coronanedlukninger har atter sat sit præg 
på vore fritidsaktiviteter. Lokalerne, vi 
skulle have brugt, var en del af folkedan-
sernes hus, som også i år var lukket helt 
ned. Heldigvis er det ikke gået ud over vo-
res vandreture i år. 
 

Jeg gik og ventede på blad nr. 4, men det 
kom aldrig frem, og flere af medlemmerne 
spurgte også efter vandrekalenderen. Vi 
satte så en undersøgelse i værk, da alle, 
der har mail, blev kontaktet på mail over 
winkas. Vi nåede op på 36 medlemmer, 
der ikke havde modtaget bladet og kalen-
deren, og yderligere 2 gav lyd fra sig bag-
efter. Det er næsten halvdelen af vore 
medlemmer, der ikke har modtaget den 
pågældende post. Som et plaster på såret 
får vi tilsendt vandrekalenderen, da der 
ikke kan trykkes flere blade. Hvor mon de 
pågældende forsendelser befinder sig, da 
de jo ikke er værd at stjæle. 
 

 
Som sædvanlig deltog vi i julemærkemar-
chen, som foregik den 5. december 2021 
fra Fritidscentret i Randers. Fodslaw Ran-
ders har været med fra starten, og vi fort-
sætter med at støtte det gode formål. I 

2021 deltog 98 personer mod 148 i 2020. 
Det var lidt underligt, da der i 2020 var vir-
tuel julemærkemarch. Billedet er et gam-
melt billede med postorkestret til at starte 
turen. Postorkestret har desværre nedlagt 
sig selv på grund af manglende medlem-
mer. 
 

Den 17. november var der arrangeret film-
aften. Per havde redigeret film og billeder 
fra vores ø-tur og udlandstur. Det er en af-
ten, vi ser frem til, da vi så oplever turene 
igen.  

 

På vores ture - undtagen ø-ture - kører vi 
med PouLis Rejser fra Viborg. Indehaverne 
Pouli og Lis har altid Skipper som chauffør. 
Han kører for Silkebus, og ovenstående er 
et billede med bus og chauffør. Indeha-
verne, som også tit selv er guider, arbejder 
usædvanlig godt sammen med chaufføren 
Skipper. 
 

I skrivende stund ved vi ikke, hvad året vil 
bringe, da restriktionerne kan blive for-
længet, så indskrivninger til hyttetur den 
30. maj - 2. juni og udlandstur til Celle den 
22. - 27. august vil blive fastsat senere. Ge-
neralforsamlingen må ligeledes vente, 
indtil vi kan få et lokale. Vi glæder os til, at 
det bliver slut med nedlukninger.       
                                                                    PC 
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RIBE
Werner Straadt, Fasanvej 58, 6760 Ribe
tlf. 7542 4150 •  jes.werner@tdcadsl.dk

Siden sidst. 
Julemærkemarchen havde 36 deltagere trods corona vi 
måtte flytte vores startsted da vi lige pludselig ikke 
måtte være på Brandstationen mere efter 15 år. Men 
så stod Vandrehjemmet klar med lokale til os, til start. 
De fik en ført tur og alle var godt tilfredse med det 
gode vejr. 
Julemotionen havde 56 deltagere stor tak til dem der 
kom, turen foregik i høj sol og masser af sne bare 
fantastik, alle nød turen. 
Vinterturen havde besøg fra Fredericia med en bus, 
stor tak for det, så vi havde 97 ude i frisk vind men 
tørvejr, det gik lidt ud over afmærkningen men alle 
kom fint hjem og så gjorde suppen godt der var ros for 
turen, tak for det. 
Der skal lyde en stor tak til alle de trofaste hjælper 
uden hjælper ingen gåture. 
Der skal lyde et velkommen til nye medlemmer håber 
i får glæde af det. 
Træningsturene fortsætter hver tirsdag fra Mosevej P. 
Plads kl. 18,30. 
Håber vi ses derude   Werner 
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SILKEBORG
Bjarne Ringgaard Jensen, Resedavej 1 st. th., 8600 Silkeborg
tlf. 2124 7541 • info@fodslaw-silkeborg.dk
www.fodslaw-silkeborg.dk 

  

Vi har siden sidste nummer af dette blad 
afholdt vores årlige Julefrokost i dette 
hus ude ved Silkeborg Bad. 
 

 
 

Der deltog 30 medlemmer som startede 
med en Julefrokost vandretur. 
 

 
 

Den 29. januar havde Fodslaw Silkeborg 
eksisteret i 50 år. 
Jubilæet blev fejret med en fest for 
medlemmerne. 
Nogle af deltagerne gik før festen en lille 
Jubilæums motionstur. 
 

 
 

 

 
Finder du på: 

http://www.fodslaw-silkeborg.dk/forside 
 
 

 
 

30. maj 2022 
 

Hvis du vil deltage sammen med pigerne 
fra Fodslaw Silkeborg, bedes du 
henvende dig til Inge D. Lauridsen på 
lauridseninge@gmail.com tlf. 20 41 85 94 
senest den 30. april 2022 
 
 
 

       Bjarne 
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Hej Alle vandrevenner 

Vi har afholdt generalforsamlig          
d. 26/1. Erling og Finn var på valg. 
Finn ønskede ikke genvalg. I stedet 
kom Birgit Kirkegård ind bestyrelsen.  
Velkommen til Birgit. Lena blev ny 
næstformand. Årsberetningen er 
udsendt på mail, til alle medlemmer. 

 Vandrepokalen gik 
også i år til Jimmy, for 
6. gang. Han havde 
deltaget i alle 34  
træningsture.  

Andenpladsen Gunna, med 33 ture og 
Lizzy tredje pladsen, med 32 ture. 
Tillykke til alle 3.   

       

                                                                                                                                 
Søndag d. 23/1  havde vi vores årlige  
suppetur  til Veng.  I år stod Bodil og 
Kirsten  klar med dejlig varm suppe, 
og kaffe og småkager, i Veng 
sognehus. Og som altid holdt vi rast 
hos Jimmy, i Mesing. Vejret var 
disset, men tørt og lunt. 

I år har vi valgt at have lørdags ture i 
stedet for aftenture , i Februar og 
November. Det giver  mulighed for 
længere ture, og komme uden for 
byerne. 

I samarbejde med Skanderborg 
Bryghus, afholder vi søndag den 
1/5 vores 5. Bryghusvandring.  
Der er start fra bryghuset, 
Danmarksvej 17, 8660 
Skanderborg, kl 13.00. Der 
er ruter på 3, 7 og 11km. 
Startkortet koster kr. 50,-, 
og det kan ombyttes til en 
dejlig kold Skanderborgøl 
eller sodavand efter turen. 
Der vil også blive grillet 
pølser ved Bryghuset.   

 

I år er det 10 gang at vi holder 
Skanderborg vandringen. Så vi er i 
støbeskeen mht til at markerer det. 
Vandringen afholdes søndag den 29 
maj, fra Fjernvarmehuset, 
Højgårdsvej 32, 8362 Hørning. Sæt 
allerede nu X i kalenderen  

På bestyrelsens vegne, Grethe 

SKANDERBORG
Grethe Bonde, Spurvevej 4, 8362 Hørning
tlf. 2031 9871 • post@skanderborgfodslaw.dk
www.skanderborgfodslaw.dk
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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. 
 
Lige omkring deadline for udgivelse af 
blad 1-2022 kan vi se tilbage på året 
2021. (I disse tider er det svært at se 
frem). 
2 ugentlige motionsture i Slagelse 
kommune og Vestsjællands skønne natur 
med stor tilslutning i løbet af året. Mange 
andre lokale foreninger har sikkert også 
oplevet en nedgang i deltagertilslutning 
de sidste uger op til juleferien. 
 

 
Juleafslutning 2021 Fuglebjerg 

 
I året 2021 har vi fået mange nye 
medlemmer, så trods alt har det været et 
rigtig godt år. Tak til alle som har gået 
med. 1.182 deltagere på 77 motionsture. 
 
Et nyt vandreår er startet 2022. 
 
Der er oplevet medlemsfremgang de 
første dage og uger og 
deltagertilslutningen på vores 
motionsture er steget kraftigt. 
Velkommen til alle nye medlemmer. 

 
 
Kommende arrangement. 
 

 
 

Fodslaw Slagelse afvikler en vandretur på 
7,5 km kl. 10.30 fra deres adresse den 13. 
marts 2022. Outdoor tilbyder 20 % til alle 
deltagere ved køb i butikken. Turen er 
”Gratis” 

Hilsen Fodslaw Slagelse 
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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. 
 
 

Marts 
d.  2. Husum Station  
d.  9. Roskilde Station  
d. 16. Christianshavn Station  
d. 23. Frederikssund Station  
d. 30. Dybbølsbro Station  
 

April 
d.  6. Forum Metro Station 
d. 13. Birkerød Station  
d. 20. Danshøj Station 
  Slutter Valby 
d. 27. Husum Station 
 

Maj  
d.  4. Gentofte Station  
d. 11. Vallensbæk Station  
  Slutter Taastrup  
d. 18. Hvalsø Station 
d. 25. Ballerup Station 
 

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

Bemærk: turene kan slutte på en nabostation. Det 
oplyses ved turens start eller på ovennævnte telefon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fra træningstur, Skydebanegade 

Bankospil 
Foreningen afholder det årlige bankospil 
tirsdag den 15. marts kl. 19,00. Vi vil 
servere kaffe, te og kage, samt øl og vand 
til sædvanlige Fodslaw-priser og vi håber, 
at vi får en hyggelig aften, med nogle 
spændende bankopræmier. Af hensyn til 
planlægningen, vil vi gerne bede om 
forhåndstilmelding til Bruno eller på mail 
gyrithe@newmail.dk Vi holder 
bankospillet på Ndr. Fasanvej 103 igen i 
år. Bus 4A fra Svanemøllen eller Valby 
stationer, og bus 2A fra hovedbanegården 
eller Grøndal station holder ved hjørnet af 
Ndr. Fasanvej og Godthåbsvej ganske tæt 
på Ndr. Fasanvej 103.  

Forårsvandringen 
Vi afholder Forårsvandring 2022 søndag 
den 1. maj fra Vallensbæk Skole, Idræts 
Allé 5, Vallensbæk, hvor vi har startet de 
senere år. Der er start mellem 9 og 11, og 
man skal være i mål senest kl. 14,00. Man 
kan vælge at gå distancer mellem 5 og 25 
km. 

Venlig 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

  

Velkommen til 2022, hvor vi håber, vi kan 
få en normal hverdag igen. 
 

VANDREPOKALEN FOR 2021 
blev uddelt til 
 
Anne Mette Madsen og Erik Alvin Madsen 
 
som havde gået 30 ture ud af 30 mulige. 

Stort til lykke. 
HUSK 
 

FORÅRSVANDRING 
LØRDAG, DEN 9. APRIL 2022 

med start fra 
Gåsetårnskolen Marienberg 

Parkvænget 12, 4760 Vordingborg 
Der er start kl.9.00-12.00 på 5 og 10 km 
og kl. 9.00-10.00 på 20 og 30 km. 
 

DE 3 BROERS VANDRING 
I PINSEN DEN 4.5.6.JUNI 2022 

med overnatning på Nr. Vedby skole. 
Der er start alle dage kl. 8.00. 
Lørdag fra Sakskøbing Torv 
Søndag fra Marienberg skole, Vord. 
Mandag fra Nr. Vedby skole. 
Bus lørdag og søndag kl.7.30. 
Lørdag og søndag: 20,30 og 40 km. 
Mandag: 10,20 og 30 km. 
En af de sidste vandreture over den 
gamle Storstrømsbro. 
Tilmelding til overnatning og spisning. 
 
 
 
 

KOMMENDE MADPAKKETURE 
HOLMEGAARD MOSE 20 KM 

Fredag den 15.4. 2022 KL. 10.00 
Start fra Fensmark Skov 1,  
4684 Holmegaard 

KNUDSHOVED 10 OG 20 KM 
Torsdag, dem 26.5. 2022 KL.10.00 

Start fra P.Plads, Knudskov 
SLANGEN NYKØBING F 20 km 

SØNDAG, DEN 12. JUNI 2022 KL. 10.00 
Start fra Folkedanserhuset. 
 
 
 
 
 
 

 
KOMMENDE MOTIONSTURE 

KL. 10.00 
Sø. 6.3.   Stubbekøbing ved Netto 
Sø. 13.3. Bogø ved Pavillonen 
Sø. 20.3. Sortsø Havn 
Lø. 26.3. Bowlinghallen, Marienlyst 
Lø. 2.4.   Præstø skole, Rosagerevej 
Lø. 23.4. Teknik og Miljø, Langebæk  
Lø. 30.4. Hallerup Skov 

Kl. 18.30 
On. 4.5.   Vintersbølle Strand 6 
To. 12.5. Petersværft 
On. 18.5. Folkedanserhuset, Nykøbing 
On. 1.6.   Kulsbjergvej, Stensved 
 
 
         Bestyrelsen 
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SYDTHY
Jenny Kobberø, Syrenvej 3, 7755 Bedsted
tlf. 5131 6435 • jennykc47@yahoo.dk

  

 
 
 
 
 
 
 

Hej alle fodslawsvenner! 
 
Årsprogram: 
Når dette blad udkommer, skulle alle 
gerne have modtaget vort nye program. 
Hvis I kender nogen, der - som endnu 
ikke er medlemmer - gerne vil have et 
program, har vi ekstra til uddeling. Læg 
mærke til, at der er kommet nye ture til i 
Thisted, i og ved Hurup, ved Hundborg, i 
Odby, ved Oldtidshøjene, ved Helligsø 
Drag, ved Sundby og i Lyngs. Nogle af 
stederne har vi besøgt tidligere, men kan 
godt have fået nye ruter. 
 
Fremtiden: 
Vi glæder os rigtig meget til at se mange 
af jer til Flade Sø Rundt den 5. marts 
kl. 13.30 fra De Sorte Huse i Agger og til 
at være sammen med jer til bowling og 
buffet den 15.3 i Thisted. Husk at 
tilmelding hertil er senest den 5.3. 
Når foråret så rigtigt tager fat, starter 
vore tirsdagstræningsture: 
Første gang er den 5. april fra Vandtårnet 
på Thorstedvej i Thisted.                                             
 
 

 
Tirsdag den 12. april mødes vi ved 
Åbakkens økologiske frugthave, 
Fredensvej 39 i Hurup. 
 
Siden sidst: 
2. juledag afholdte Sydthy Fodslaw 
Julemotion med 103 deltagere i det 
dejligste vejr. Vi var meget spændte på, 
om der kom nogle dels pga. de 
genindførte coronakrav og dels, fordi vi 
havde valgt at sløjfe den traditionelle 
annonce i Thylands Avis til 1600 kr, men i 
stedet bruge de sædvanlige og lokalt 
ophængte plakater og reklamere på 
Facebook.  
Det virkede åbenbart, selv om enkelte 
troede, at Julemotionen ikke blev til 
noget, når der ikke kom en annonce i. 
 
Til sidst håber vi, at der er flere som vil 
besøge Thisted Byvandring i år på enten 
10 eller 17 km. Det er en meget smuk tur. 
Hvis ikke der kommer mere end de 15 
som sidste år, bliver det sikkert sidste 
chance. 
 
Godt fodslawsår. Jenny. 
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SØNDERBORG
Karen Kejser, Gl. Åbenråvej 2, 6400 Sønderborg
tlf. 2063 9667 • post@fodslawsonderborg.dk
www.fodslawsonderborg.dk

  

Lørdag den 4.juni tager vi på bustur til 
Marchforeningen Hosekræmmerne. 

Vi mødes kl.7.00 på Kirketorvet 
Mariekirken, der er opsamling v.        
Circle K, Rødekro kl. 7.35 

Vi kører til Timring Sportscenter i 
Vildbjerg, undervejs vil der blive serveret 
rundstykker og kaffe. Forventet ankomst i 
Timring kl. 10. I Timring er der mulighed 
for at gå 5 km eller 13 km.  

Bindende tilmelding til Karen 
karen.kejser@gmail.com eller 20639667 
senest d.24.maj, indbetaling af  

100kr i depositum til reg.nr.5397 
kontonummer 0000301042 (husk at 
angive navn) De 100kr vil blive betalt 
tilbage i bussen. 

På startstedet betales 25kr for startkort. 
Undervejs og på startstedet er der 
mulighed for køb af mad og drikke. 

Turen gennemføres ved minimum 20 
deltagere. 

Afgang retur kl.14.30, Forventes at være i 
Sønderborg kl.17.30. 

 

 

Velkommen til 3 nye medlemmer: 
Susanne Brandt, Jette Pedersen og 
Gudrun Kromand 

Andre arrangementer: 

Lørdag den 23. april: Tour de 
Sønderborg: Speciel Vandre Tour Event 
for alle i Tour de France-målbyen. Start 
ved Mariekirken Kl.13 for 10 km og kl. 14 
for 5 km. Pris 40 kr. incl. traktement. 
Tilmelding senest 22. april kl.12 til Povl 
Glindvad tlf. 51907823 eller 
povl.glindvad@stofanet.dk. Se mere på 
www.fodslawsonderborg.dk 

 

Søndag den 1. maj: Gråsten Slotsmarch. 
Start fra kl. 8.00. Vælg mellem 5, 11, 20 
og 25 km. Se detaljer på 
www.fodslawsonderborg.dk                                               

Torsdag den 12. maj kl. 19: ”Vandring og 
hveder” 5 km., foregår fra Skovvej 4. 

P.b.v                                                           
Karin Jepsen 
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Lørdag den 4.juni tager vi på bustur til 
Marchforeningen Hosekræmmerne. 

Vi mødes kl.7.00 på Kirketorvet 
Mariekirken, der er opsamling v.        
Circle K, Rødekro kl. 7.35 

Vi kører til Timring Sportscenter i 
Vildbjerg, undervejs vil der blive serveret 
rundstykker og kaffe. Forventet ankomst i 
Timring kl. 10. I Timring er der mulighed 
for at gå 5 km eller 13 km.  

Bindende tilmelding til Karen 
karen.kejser@gmail.com eller 20639667 
senest d.24.maj, indbetaling af  

100kr i depositum til reg.nr.5397 
kontonummer 0000301042 (husk at 
angive navn) De 100kr vil blive betalt 
tilbage i bussen. 

På startstedet betales 25kr for startkort. 
Undervejs og på startstedet er der 
mulighed for køb af mad og drikke. 

Turen gennemføres ved minimum 20 
deltagere. 

Afgang retur kl.14.30, Forventes at være i 
Sønderborg kl.17.30. 

 

 

Velkommen til 3 nye medlemmer: 
Susanne Brandt, Jette Pedersen og 
Gudrun Kromand 

Andre arrangementer: 

Lørdag den 23. april: Tour de 
Sønderborg: Speciel Vandre Tour Event 
for alle i Tour de France-målbyen. Start 
ved Mariekirken Kl.13 for 10 km og kl. 14 
for 5 km. Pris 40 kr. incl. traktement. 
Tilmelding senest 22. april kl.12 til Povl 
Glindvad tlf. 51907823 eller 
povl.glindvad@stofanet.dk. Se mere på 
www.fodslawsonderborg.dk 

 

Søndag den 1. maj: Gråsten Slotsmarch. 
Start fra kl. 8.00. Vælg mellem 5, 11, 20 
og 25 km. Se detaljer på 
www.fodslawsonderborg.dk                                               

Torsdag den 12. maj kl. 19: ”Vandring og 
hveder” 5 km., foregår fra Skovvej 4. 

P.b.v                                                           
Karin Jepsen 

        Tønder
  Arne Thodsen
Storegade 22, 1, -4
6780 Skærbæk
toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk

Siden sidst:
Efter en lille ufrivillig  pause i december, 
er vi kommet i gang igen med vores 
motionsture.

Den første tur efter pausen var den 23. 
januar, hvor Jens Nielsen havde 
tilrettelagt en tur i Soldaterskoven. 29 
friske vandrere var mødt op denne dag.

Udflugt til Mandø:
Årets udflugt går til naturperlen i 
Vadehavet, Mandø.

Det bliver d. 22. maj, hvor vi mødes i 
Vester Vedsted v/ Vadehavscentret, 
Okholmvej 5, 6760 Ribe kl. 9.30.

Der vil være afgang med bussen til 
Mandø kl. 10.00.

Efter ankomst til øen kl. 10.40, vil Iris  
Guld vise os rundt på øen, inden vi skal 
have frokost på Restaurant Vadehavet kl. 
13. 

Til frokost skal vi have en sommermenu 
bestående af æg med mayonnaise og 
tomat, fiskefilet m. remoulade og citron, 
hjemmelavede frikadeller m. rødkål, brød
og smør. 

Efter frokost vil der også være lidt tid på 
egen hånd, inden vi skal  have kaffe/te kl. 
16. Til kaffen vil der blive serveret 
hjemmebagt kringle. 

Kl. 17 vil der være afgang fra Mandø og kl.
17.40 vil vi ankomme ved 
Vadehavscentret.

Prisen for hele herligheden er: kr. 125 + 
drikkevarer.
Dere er tilmelding senest d. 11. maj på 
piavib10@gmail.com eller sms til 5188 
8074

Motionsture:
06. marts kl. 14: Tur ved Frøslevlejren
20. marts kl. 14: Tur ved Løgumkloster
03. april kl. 14: Et stykke af Marskstien
26. april kl. 19: Tur ved Bedsted
10. maj kl. 19: Tur ved Tønder
22. maj kl. 10: Udflugt til Mandø
24. maj kl. 19: Motionstur   

Arne Thodsen

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

INVITATION til 
 

Engelsholm Vandring  
 

 30. april 2022 
 

fra Firehøje Skolen, Ny Nørup afd., 
Tørskindvej 
3, 7182 
Bredsten.  
Vi har 5 af- 
mærkede 
ruter.  

Brochuren ligger på vor hjemmeside og 
på brochureborde rundt omkring ved 
DKT-ture. 
 

Vi glæder os til at se DIG. 
 
Inden da har vi været godt rundt på 
motionsture i eget område, bl.a. en tur 
rundt om Rørbæk Sø og en tur fra hhv. 
Juelsminde og Give hvor medlemmer har 
tilbudt sig som turledere.  
 
I maj er der som vanligt LADY WALK, og 
vi fornyer os og tager til Sønderborg i år. 
Spændende at se ruten dernede.  
Vi skal selvfølgelig også ud at deltage på 
andre foreningers DKT ture hen over 
foråret.   
 
Grundlovsdag, den 5. juni 2022 har vi en 
ny tur på programmet. Vel mødt til  

TOUR de Vejle Syd 
 
med start fra Søndermarkshallen i Vejle. 
Det er en ført tur på godt 30 km med 5,5 
km/t. Ruten vil gå igennem noget af den 
flotte, kuperede natur syd for Vejle – 
skov, land og fjord - og byde på flotte 
udsigter. Se brochuren på hjemmesiden 
og ved DKT-ture.  
 
Siden sidst er både julefrokosten og 
nytårskuren på grund af corona afviklet 
med valgfrihed mellem take-away hhv. 
udendørs servering og sædvanlig 
indendørs samvær. Det fungerede fint.  
 
Julemotion blev afviklet ’normalt med 
corona hensyn’ og 57 deltagere.  
 
I januar har vi haft en hyggelig formiddag 
med brunch for sidste års hjælpere. Uden 
jer ingen foreningsaktiviteter, så TAK 
endnu engang! 
 
Generalforsamlingen afvikles lige efter 
bladets deadline. Se hjemmesiden så 
snart bestyrelsen har konstitueret sig. 
 
Årets motionsture både formiddage og 
lørdage er i fuld 
gang med fint 
deltagerantal, og 
vi glæder os til 
resten af 2022. 

 
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 

Så er vi i Vesthimmerland klar med et nyt program. Der er både nye og mere velkendte startsteder. Vi håber så på at 
se både nye og mere velkendte ansigter. Første del af programmet ser således ud: 
 
 

 
    Alle turene foregår på tirsdage kl.19.00 og er på 1½ time. 

Der vil også blive lavet en kortere rute fra samme startsted  
Som sædvanlig er der kaffe og kage efter turene      

Dato          startsted                                                                                                                         turleder    tlf. 
 5/4          Dr. Ingridhallerne, Jeppe Aakjærsvej 27, 9640 Farsø Peder 20559801 
 12/4        Suldrup Sø, Dalumvej mellem nr. 23 og 29, 9541 Suldrup Gerda  24988365 
19/4         Fællevej 4, Blære 9600 Aars Morten 20490961 
26/4         Aalestrup Hallen, Skolevænget 17, 9620 Aalestrup Niels Ole 61740948 
3/5           Ulbjerg Forsamlingshus, Aagade 2, 8832 Skals Niels Ole 61740948 
 10/5        Klejtrup Plejehjem, Skårupvej 46, 9500 Hobro                                                                        Villiam  40257122 
17/5         Mosskov pavillonen Møldrupvej 34, 9520 Skørping         Erik 20146343 
24/5         Sortebakkehallerne, Løgstørvej 161. 9610 Nørager                   Erna 20147422 
31/5         Snæbum Forsamlingshus, Søvangen 2, 9500 Hobro Krista 61741130 
7/6           Foulum Kirke, Hestbækvej 133, 9640 Farsø Peder 20559801 
14/6         Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro                                                                          Erik 20146343 
21/6         Halkær Skov, P.plads ved Voldstedet/Halkærvej 9240 Nibe                                                  Morten 20490961 
28/6         Udestuen, Hesselvej 44, Hvalpsund 9640 Farsø                                                                   Niels Ole 61740948 

 

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. 
Vi har afholdt vores nye udgave af 
Vintervandring fra Hald ege Idrætscenter 9. 
januar med succes. 
Mange roser modtog vi og det nye tiltag med 
tarteletter med høns i asparges i stedet for 
suppen blev taget godt imod. 
Tak til de 175 fremmødte. 
 

Generalforsamling
en med 
spisning/gåtur/for
edrag gik perfekt. 
Der var genvalg 
på alle pladser.   
 
Fremtid: 
Vi planlægger vores årlige bankospil hvor 
sponsor gevinsterne bliver flere og flere og 
bedre og bedre. 
Det foregår den 15. februar på Poulholm. 
 

15. marts skal vi på rundvisning på vores nye 
gymnasium i midtbyen, tilmelding er 
overstået når bladet udkommer. 
Rundvisningen vil være 1,5 time og de byder 
på kaffe og kage inden. 
 

19. marts bydes i allesammen velkommen til 
årets udgave af bryghusvandringen. 
Der vil være ruter på 4-8-12- km. Samlet start 
kl. 12,00. pris 50 kr. incl startkort samt 1 øl 
eller vand. 
Adressen er pt ikke på plads da det nye 
bryghus lager bliver brugt til testcenter. 
Så se brochurer og hjemmeside i starten af 
marts måned. 
 
Påske: 
16.-17. april afholder vi Påske arrangement 
fra Naturskolen ved Hald hovedgård se 
brochurer samt hjemmeside. 
 

Husk der er tilmelding til spisning og 
overnatning. For yderligere oplysninger ring til 
Lars Nielsen efter kl. 15,00 på hverdage 
51252314  
 

Bustur for medlemmer. 
1. maj tager vi til Læsø marchen forhåbentlig 
med en hel bus fyldt. 
 

Opvarmningstur  
til Hjarbæk fjord rundt. 28 km tur med 5,5 km 
i timen. 
Se opslag på hjemmesiden eller kontakt Lars 
Nielsen 51252314det afvikles lørdag den 7- 
maj start kl. 09,00 
 

Hjarbæk fjord rundt. 
I inviteres til 25 års jubilæumsarrangement 
rundt om fjorden med start fra Kvols 
forsamlingshus lørdag den 21. maj kl 07,30 
Dette er et IVV specialarrangement som 
koster 100 kr. for hele pakken så I ikke 
kommer til at mangle noget dagen igennem. 
Turen er på 46 km og vandrehastighed 5,5 km 
i timen. 
 

Kan man ikke gå det hele er der mulighed for 
hjemkørsel til startsted ved hver af 
rastepladserne. 
Tilmelding senest den 17. maj til Lars på 
51252314  
Tilkøb af aftensmad 60 kr. som er karbonader 
og grønærter bestilles sammen med pakken. 
 

Medlemmer: 
Fodslaw Viborg er pt 248 medlemmer, 
velkommen til alle i nye, og til de gamle lad os 
kæmpe videre sammen. 
 
Til alle ude i landet hav en god vandresæson 
og lad os besøge hinanden og se hvad vi hver 
især har at byde på. 
 
PBV  
Lars Nielsen 
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Nu er alle corona restriktioner fortid og 
vi er godt i gang med vores ugentlige 
motionsture i 2022 – lørdag kl. 10 
05.03. Højvanghallen, Bautastenen 25, 
9230 Svenstrup (Lissy) 
12.03. Volsted kirke, Volsted Bygade 1, 
9530 Støvring (Eluf) 
19.03. Spar i Visse, Vissevej 93, 9210 
Aalborg SØ. Tur v/Poulstrup sø (Poul Erik) 
26.03. P-pladsen på østre side af 
Skansevej, 9400 Nørresundby (mellem 
Lars Dyrskøtsvej og Nordre Skansevej) 
(Betty og Ole) 
09.04. Rema 1000, Rødhøjsvej 4, 9280 
Storvorde (Anny) 
 
02. april Skørping – Aalborg.  
En ført vandring på ca. 33 km.  
Start: Skørping Station kl. 07:45 
Slut: Aalborg kl. ca. 15:30 
Det er muligt at tage toget fra Aalborg til 
Skørping, hvorfra vi går kl. 07:45. 
Det vil også være muligt at gå med på en 
del af ruten. Hvis man efter middags 
rasten tager bussen fra Ferslev til 
Aalborg, bliver turen på ca. 24 km.  
Husk madpakke. Din bagage bliver kørt, 
og der kan købes kaffe, te, øl, vand og 
morgenbrød.  
Vi håber at se rigtig mange vandrevenner 
fra nær og fjern på denne dejlige 
forårstur.  
Se også oplysninger i vandrekalenderen 
og på vores hjemmeside og på Facebook 
 
Sæt X i kalenderen til den traditionsrige  
Ørredtur 14.06. Mere info i næste blad.  
 

 
I sommerhalvåret er de ugentlige 
motionsture tirsdag aften kl. 19. 
Som noget nyt vil vi prøve at flytte 
pausen midt på turen, til når vi slutter 
turen ved vores biler. Og vi opfordrer til, 
at man medbringer kaffe, kage, kiks, 
frugt eller hvad man nu har lyst til. 
Og så er der lagt op til hygge og socialt 
samvær i de forhåbentligt lune 
sommeraftener  
 
19.04.P-plads,Storskovvej, 9300 
Dronninglund – 100 m. nord for 
Storskovvej nr. 20 – følg Fodslaw skilte 
(Svend) 
26.04. Sejlflod kirke, Kirkebakken 3, 
Sejlflod, 9280 Storvorde (Jørn) 
03.05. Sulsted kirke, Sulsted Kirkevej 44, 
9381 Sulsted (Kim) 
10.05. Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 
Aalborg SV (Inger) 
17.05. P-plads v/Hundeskoven i Lundby 
Krat, Hadsund Landevej 422, 9260 
Gistrup (Henrik) 
24.05. Hammer Bakker, p-pladsen, 
Storemosevej 15, 9310 Vodskov (Eluf) 
31.05. Gug Hallen, Sønder Tranders Vej 
37, 9210 Aalborg SØ (Signe) 
07.06. Kystens Perle, Bådehavnsvej 10, 
9000 Aalborg. Tur i Aalborg  
Vestby/Spritten (Betty og Ole) 
Fra besøget hos Betina Jung – art studio. 

 

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

 
Lørdag d. 5 marts fra Dusager 16, 8200 
Aarhus N. Vi mødes kl. 8.10 og vi skal gå 
over til bussen. Så ikke noget med at 
komme for sent!! Turen er på 30 km. og 
vi går med ca. 6 km/t. 
Prisen er 60,- kr. som dækker forplejning 
på 3 rastepladser inkl. Kaffe og the. Øl og 
vand kan købes. Bustransport afregnes af 
den enkelte. Har du ikke selv rejsekort, så 
oplys det ved tilmelding og vi finder ud af 
det.  Tilmelding senest onsdag d. 2. marts 
på sms eller mail til formanden. 
Gæster fra andre foreninger er velkomne. 
 
MADPAKKETUR 
Lørdag d. 19 marts kl. 9.00 fra P-pladsen 
bag Skødstrup kirke. Her er et tilbud om 
en tur på ca. 20 km. og med en hastighed 
på 5-5,5, km/t excl. pauser. Du skal selv 
bære din madpakke og drikkevarer og det 
er ikke muligt for at handle undervejs. 
Erik Vandet er arrangør af turen og er der 
spørgsmål svares der på 2547 2897. 
 
BUSTUR 

 
Søndag d. 3. april kører vi sammen med 
Posten til Hjørring Fodslaw´s Forårstur i 
Bjergby.  
Vi kører fra Postens lokaler  
Kridthøjvej 10A, 8270 Højbjerg kl. 7.00  

( der er fejl på postens hjemme side og 
blad mht. tid.) 
Prisen er 50,- kr. for medlemmer og 100,- 
kr. for ikke medlemmer og det giver dig 
et rundstykke og kaffe i bussen og et 
startkort til turen. Du skal tilmelde dig 
senest mandag d. 28. marts med 
oplysning om navn og antal til 
kasserer@aarhusfodslaw.dk og betaling 
på bankkonto nr. 9395-0000990213.  
 
POSTMARCH 

 
Der er Postmarch fra Kragelund-skolen, 
søndag d. 1. maj. med start fra kl. 7.00. 
Der er ruter fra 6 til 40 km.  
Kom og støt Postens Marchforening og 
nyd en god vandretur og de skønne 
grønne farver i Marselisskovene. 
 
LADYWALK 

 
Mandag d. 30. maj. er vi medarrangør af 
Ladywalk, sammen med Postens march 
forening. Der startes fra Tangkrogen kl. 
18.30. og der kan vælges mellem 2 ruter 
på 7 eller 12 km. Vi stiller hold og du kan 
melde dig på en træningstur eller på mail 
til kasserer@aarhusfodslaw.dk senest d. 
25. april med oplysning om navn og str. 
på T-shirt. Betaling på kr. 170 ved 
tilmelding eller på bankkonto nr. 9395- 

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 Ribes Vintertur - Billedet 
er venligst udlånt af Lisbeth Sørensen

Side 4 og 5: Billederne er venligst udlånt af 
Gervid Hansen

Bagsiden: Fodslaw Hernings julemotions-
tur - Billederne er venligst udlånt af Lisbeth 
Sørensen

 

 
0000990213 - husk også her navn og str. 
på T-shirt.  
Kom i godt tid før, for at hente din 
rygpose og t-shirt. Kig efter Aarhus 
Beachflaget, som regel i nærheden af 
pølseboden. 
Hjælpere til Ladywalk 
Både søndag d. 29 og mandag d. 30. har 
foreningen brug for din hjælp. Søndag til 
at pakke rygposer fra kl. 10 og til vi er 
færdige og mandag til at gøre pladsen  
klar og ryddes op bagefter. Du tilmelder 
dig på mail eller sms eller på en 
træningstur. Alle der har hjulpet tidligere 
år, har også fået mail fra Ladywalk. 
 
MOLSVANDRING 

 
Søndag d. 19. juni er der Molsvandring 
fra Knebel Skole. Der er ruter fra 6 til 24 
km. Start tid mellem kl. 9,00 og 11,30 og 
alle skal være i mål inden kl. 16. 
Smukke ruter gennem Mols bjerge til 
rastepladsen med fantastisk udsigt over 
Ebeltoft vig.  
Hjælpere til Molsvandringen 
Vi har som vanligt brug for nogle hænder 
til at sælge/smøre på startstedet og 
rastepladserne. Vil du med på hjælper 
holdet tilmelder du dig til Erik Skals, på 
mail fodskals@gmail.com eller sms til 
2013 7343 Du kan også give besked på en 
træningstur. 
 
MANGLENDE BLADE 
Dette er nok ikke det rette sted at skrive 
om dette, men udebliver bladet eller 
kommer det ikke til tiden, skal du rette 
henvendelse til Fodslaw´s kontor. Du 
finder adressen på side 2 i bladet. 



Vandreforeningen FODSLAW, Hovedgaden 3 D, DK-8831 LØGSTRUP


