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FORMANDEN HAR ORDET

  

Formanden har ordet 
r  er l gt e   o ere  

kigger tilb ge  de  del f ret der g et 
er det eget l gt fr  det o  jeg ku e 

be  e  det er jo ti g vi ikke er erre 
over og derfor vil jeg ikke bruge ”krudt” 

 det  e  deri od kigge fre d og 
l ere  v d vi k  l re f de 

id te  eder  

eg ved t rigtig ge r v ret ude t 
g  le e eller i  gru er  og det er 

turligvi  eget fi t  e  u k l vi 
ve vore edle er til ige  t ko e 

til vore tr i g ture  og ikke i d t til 
vore  ture  

Hvordan løser vi den udfordring?     
eg k  for e e  t der er et for uftigt 

t l delt gere  tr i g ture e  ok i 
r ede  f et or lt ive u  og det er 

eget gl deligt  

e   ko er vi til  ture e  de er 
ikke rigtig ko et i g g er e  over 
o ere  et k lde  elvf lgelig  t 

der ikke er  ge ture  e  jeg bliver 
oget bek ret  r jeg fort t k  e  t 

der er lok lfore i ger  der fl er ture 
er id t i ugu t ed  i r et 

for li g forbud   er o er – det 
er d  vi t ikke  ge der k  tre 
det til e   tur  i k l jo ikke bruge 

oro e  o  u d k ld i g for ikke t 
l ve ture  ej vi k l til ge g ld g  i 
offe ive  og v re ere ggre iv i vore  

rked f ri g f ture e  i k l fort lle  
t vi er i g g ige  ure e fvikle  

turligvi  i e old til de ret i g li jer  
der er ud tedt f u d ed t rel e  eg 

ber virkelig t lok lfore i ger e vil 
l gge ig i ele  er e  over efter ret  
og g re e  tor i d t  for t f  ge ud 

 vore ture  

Fremtiden skal der arbejdes med!  
ore  fore i g r o  beke dt  r  

jubil u  og  k  jeg jo ikke u dg  t 
t ke – k l vi og  fejre  r  
jubil u  eg k  d  godt ve i e 
bek ri ger  d  jeg er e  tor 
udfordri g i t f  gre folk i d i 
be t rel er e ru dt o kri g i 
lok lfore i ger e  og der ed og  f  

gre folk i d i ovedbe t rel e   

e  jeg ber og tror elvf lgelig  t det 
k  l de ig g re  e  det ker ikke ude  

rbejde  eg ved  t lle vil rbejde 
te rdt lige fr  ovedbe t rel e  til jer 

i lok lfore i ger e  t det k l l kke  

k o  o  di  lok lfore i g og  e  vi 
ude  l deveje e er i efter ret   
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Sekretæren på kontoret

  

Herfra kontoret er eg igen til age efter 
sommerferien  og eg gl der mig rigtigt 
meget til at tage fat på de forskellige 
opgaver og til at fe re Fodslaws  års 
u il um sammen med mange af er. 

 
Herunder vil eg g re opm rksom på 
vores emmeside www.fodslaw.dk og 
frem ve nogle rigtig gode mulig eder  
 

r kan du l.a. l se det nyeste 
medlems lad og også f.eks. tilmelde dig 
vores ny eds rev.  
 

ogle oplever desv rre  at mails kan 
gemme sig i spamfilteret  så det kan v re 
en god id  at kigge efter mails d r. 
 
Under menupunktet ”For medlemmer” er 
det utroligt let at tilmelde dit 
medlemskontingent til Betalingsservi e. 
 

åske ar du fundet ud af  at du gerne 
vil ave et ekstra medlemska  i en 
lokalafdeling  Under menupunktet 
”Lokalafdelinger” finder du en fin oversigt 
over alle  lokalafdelinger og deres 
kontaktoplysninger. 

 
Vandreforeningen Fodslaw er 
naturligvis på Fa e ook.  
 

 
Find vores Fa e ook side edder 
”Vandreforeningen Fodslaw”. Klik på 
”synes godt om”  så får du også er 
indimellem forskellige ny eder.  

Bliv medlem af ”Vandreforeningen 
Fodslaw gruppen”. Her kan du og andre 
skrive opslag og eventuelt også uploade 

illeder fra nogle af eres vandreture.  
 
Har vi de korrekte kontaktoplysninger på 
dig  åske ar du skiftet telefonnummer 
eller e mailadresse   
 

u er altid velkommen til at komme ind 
på kontoret i L gstrup. Her er der altid 
kaffe eller t e på kanden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
eg ar som mål at give er den edst 

mulige servi e og oplevelse af kontorets 
drift. 
 

u kan også kontakte mig på tlf.nr.  
 eller at sende en e mail til 

admin fodslaw.dk.  
 
Kontoret ar å ent mandag – torsdag  fra 
kl. .  – kl. . . 
 

å gen r og gensyn  
 



6
 Følg med på www.fodslaw.dk

 Fodslawrejser i 2021
I 2021 håber vi, at det igen bliver muligt at tage ud på Fodslawrejser.
Vi vil gennemføre 4 rejser + Hærvejsvandringen.
Så snart det endelige program er færdigt for de enkelte ture, bliver de lagt ud l DKT
turene og på hjemmesiden.
Programmet for Hærvejsvandringen finder du også som midtersider i dee blad.
Holder man øje med hjemmesiden og evt. lmelder sig Fodslaws nyhedsmail, vil man
blive opdateret.

Harzer-Hexensteig i Harzen gennemføres i maj/ juni 
måned. 

IML Castlebar i Irland er helt på plads,
og I finder programmet andet steds i bladet.
 

EN ÆRA ER SLUT!
Niemegen i Holland i uge 29 har været vores mest tradionsrige tur. 
Vi har boet på Kolpinghus i 51 år, men desværre lukker de d. 1. oktober 2020, og vi kan
ikke bo der mere.
Vi undersøger, om vi kan finde et andet sted at bo, men det vil blive under andre
bengelser. Det samme gælder for rastepladserne.

Marbella i Spanien uge 45/46 er årets sidste tur, 
og vi arbejder på at få a�alerne på plads. Vi kan
allerede nu sige, at turen bliver i forbindelse med
den officielle vandretur.
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DANSK MOTIONS FORBUND
Jesper Michelsen, Århusvej 56, DK 8600 Silkeborg
tlf: 2386 9916 • formand@dmf-ivv.dk 
www.dmf-ivv.dk

  

pdateret liste ver afl sninger g andre ndringer til andre alenderen an findes her  
 
 

WWW.VANDREKALENDEREN.DK 

 
 
 
 
 
 
Dans  M ti ns F r und afh ldte det årlige repr sentants a s øde lørdag den  

arts i ild erg ed Mar hf reningen se r erne s  arrangør  
 

est relsen f r DMF er nu sa ensat på følgende åde  
 

• F r and   esper Mi helsen 
• stf r and   unner Faarup ielsen 
• asserer   i e e estrup 
• te pelleder   ars r gh 
• est relses edle   irthe sendal Fis her 

 
• evis r   uth ansen 
• evis r   ul  ielsen 

 
Desv rre l edes det i e at få valgt t  uppleanter til est relsen  
Det lev esluttet at est relsen efterfølgende an finde t  pers ner der øns er at 
påtage sig disse hverv; DMF høre naturligvis gerne fra interesserede… 
 

 F lg me  p  o sla

 Fo sla rejser i 
 2021 håber vi, at det igen bliver muligt at tage ud på odsla rejser.

Vi vil gennemføre 4 rejser  Hærvejsvandringen.
Så snart det endelige program er færdigt for de enkelte ture, bliver de lagt ud l DK
turene og på hjemmesiden.
Programmet for Hærvejsvandringen nder du også som midtersider i dee blad.
Holder man øje med hjemmesiden og evt. lmelder sig odsla s nyhedsmail, vil man
blive opdateret.

Har er He ensteig i Har en gennemføres i maj  juni 
måned. 

IML astle ar i Irlan  er helt på plads,
og  nder programmet andet steds i bladet.
 

EN ÆRA ER SL
Niemegen i Hollan  i uge 2  har været vores mest tradionsrige tur. 
Vi har boet på Kolpinghus i 51 år, men desværre lukker de d. 1. oktober 2020, og vi kan
ikke bo der mere.
Vi undersøger, om vi kan nde et andet sted at bo, men det vil blive under andre
bengelser. Det samme gælder for rastepladserne.

Mar ella i Spanien uge 45 4  er årets sidste tur, 
og vi arbejder på at få a�alerne på plads. Vi kan
allerede nu sige, at turen bliver i forbindelse med
den o ielle vandretur.



Fodslaw Stafeen kører stadig..

Jubilæumsåret startede fantassk, der var mange på vore vandreture, og alle glædede 
sig l et år med akviteter rundt i lokalforeningerne når «Stafeen» kom forbi - men en
anden ng kom i vejen - Coronaen!!
Stafeen holdt slle i en lille måneds d, men så kom den igang igen, men kun lidt
rundt omkring.
Her e�er ferien kører den e�er den planlagte køreplan.

Dybbøl Mølle
Sønderborg

Børglum Kloster
Hjørring

Der blev handlet ved skydedøren
ved færgelejet i Løjt

Her er køreplanen for resten af året, så find «Stafeen» på den næste træningstur eller DKT tur

50 ÅR
1970 - 2020



 Vores organisaon...
Hovedbestyrelsen vil meget gerne at vore medlemmer kender �l, hvordan vores
organisa�on er opbygget, og hvem der sidder på de forskellige poster.
Vi vil gerne at lokalforeningerne og medlemmerne kender folkene bag Fodslaw, og
vi er alle klar �l at få en snak med jer, når vi er på jeres ture eller andre sammenhænge.
Herunder beskriver vi kort, hvordan det hænger sammen.

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra de 39 lokalforeninger, som er opdelt
i 3 regioner.

Region 1. Nord - Frederikshavn, Grenå, Hadsund, Hirtshals, Hjørring, Jammerbugt,
Læsø, Mols, Nibe, Randers, Vesthimmerland, Aalborg og Aarhus.

Region2. Midt - Bjerringbro, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Karup, Kjellerup,
Lemvig, Morsø, Silkeborg, Skanderborg, Sydthy og Viborg.

Region 3. Syd/ Øst - Fredericia, Haderslev, Horsens, Munkebo, Mid�yn, Nyborg, 
Odense, Ribe, Slagelse, Storkøbenhavn, Storstrøm, Sønderborg, Tønder og Vejle

Regionsrep. region 1                      Regionsrep. region 2                 Regions rep. region 3

 

Formand
Peter 
Kristensen
Grenå

Formand
Poul T.
Nielsen
Morsø

Formand
Bo
Nielsen
Nyborg

Suppl.
Anders 
Jensen
Aarhus

Formand
Jens Peder
Kris�ansen
Holstebro

Suppl.
Grethe 
Bonde
Skanderborg

Næs�ormand
Linda 
Hansen
Aarhus

Suppl.
Børge 
Hansen
Horsens

Kasserer
Kathe
Nielsen
Viborg

Hovedbestyrelsen består af regionsrepræsentanterne + suppleanter, samt forretnings-
udvalget der består af:

Suppleant �l forretningsudvalget er: Povl Li Nielsen, Morsø

På kontoret, Hovedgaden 3 D, 8831 Løgstrup - Tina Søndergaard 



salgsvarer som alle medlemmer kan købe 
gennem deres lokalforening!

Bog nr.

NDREBOG

Tæl kilometerne i din

Alle varer er på lager på kontoret i Løgstrup.
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Vi kom i gang med træningsturer  
d. 13. maj, da vi normal kun er 10 
personer på turene. 
 
Vi kom på vores tur til Samsø, vi var 
10 personer som var fordelt i 2 
sommerhuse. 
Om lørdagen gik vi en tur fra Nordby 
til Issehoved en dejlig tur i skøn natur, 
der var et mindre hold der kørte til 
Issehoved og gik en mindre tur 
derfra.  
Om søndagen gik vi en tur fra Ballen 
til Brundby Stubmølle, et meget 
hyggeligt sted i flot sommervejr. 
 
Den 17- juni have vi den sidste tur 
inden sommerferie. 
Der var vandretur i skov og kornmark, 
et flot varieret område.  
Derefter var der pølser og lagkage til 
de 17 glade deltager hos Per og Irene. 
 
Med Fodslaw hilsen 
Iver, Leif, Betty, Irene og Knud 
 

BJERRINGBRO
Knud Risgaard, Co/ Kildekrogen 19, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 2147 / 24 24 54 47 • bjerringbrofodslaw@gmail.com
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SIDEN SIDST 

Det var jo noget af et forår vi kom igennem 
alle sammen. Vi fik ikke gået ret meget 
sammen, men så fik vi da gået lidt hver for sig, 
eller nogle få stykker sammen. 

Vi nåede dog at fulføre det meste af den 
sidste måned af vores forårsprogram, da der 
blev lukket op den 8. juni. 

Vi er også i fuld gang med vores faste onsdags 
ture fra Fredericia og vores torsdags ture fra 
Kolding.

Vi har en busfuld forventningsglade vandrere 
der tager til Harzen den 3. august og kører 
hjem igen den 8. august. 

FREMTIDEN 

Vi kan se nu, at vores Lillebæltsvandring 
lørdag den 22. august, bliver gennemført. Vi
har fået lov til at bruge skolen som vi plejer. 
Vi ændrer dog på vandringen, da vi ikke kan 
have rastepladser uden for skolen på grund af 
COVID-19, men vi går stadig 22 kilometer, 
som det længste, men det bliver fordelt på 2 
gange 11 kilometer og der bliver også en 5 
kilometer og en 3 kilometer tur. Så kan man 
selv kombinere hvor langt man vil gå. 

Lillebæltsvandringen er nok gennemført når 
du læser dette blad. 

Fremtiden byder også på tur til Brænde Ådal 
på Fyn, lørdag den 29. august klokken 09.00. 

Vi tager madpakke med og går op til 15 
kilometer denne dag.

I september har vi traveture søndag den 6. 
klokken 09.00 hvor vi går 5 og 10 kilometer, 
fra Den Geografiske Have i Kolding.  

Den 11. og 12. har vi vores årlige sildeture, 
som denne gang går fra Naturrum Kirstinelyst 
i Randbøl, her har vi dog tilmelding, da der 
ikke er så mange pladser. 

Søndag den 20. tager vi til Jubilæumsvandring 
i Viborg med en busfuld glade vandrere. 

Søndag den 27. klokken 09.00, har vi 5 og 10 
kilometer travetur fra Erritsø Fællesskole.

Hvad vores oktober kvartal byder på, er ikke 
fastlagt endnu, men mere om det i næste 
blad. 

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



13

SIDEN SIDST. 
På grund af coronakrisen har alle Fodslaw 
Frederikshavns arrangementer været 
aflyst siden i begyndelsen af marts. 

Mange har savnet at komme ud at gå 
sammen med andre.  
Der blev åbnet op for gåturene igen i 
starten af juni.  

Tur til Egholm den 4. august. 
Så har vi igen været på den årlige 
sommertur til Egholm. 34 glade 
medlemmer var mødt op ved færgelejet 
for at tage med på den korte sejltur til 
Egholm. Vi har aldrig før oplevet at der 
var så mange turister med færgen. Måske 
fordi det stadig var gratis at sejle med 
færgen. Erik guidede os på en tur næsten 
hele øen rundt, og frokostpausen blev 
holdt på en skrænt med udsigt til marker 
og skov.  
Vi fik set øens nye attraktion – en stor 
trold bygget i træ, gemt i en lille skov.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER.
Tapas aften 
Lørdag den 26. september kl. 18.30. 
Vi har lejet Ungdomsborgen til en 
hyggelig aften for vore medlemmer med 
ledsager. Prisen er kr. 75,- for mad og 
drikke. Tilmelding og betaling til Henning 
senest den 19. september. 

Julemærkemarchen
Søndag den 1. december kl. 10 - 11. 
Støt julemærkehjemmene, her bliver 
børn – børn igen! En god sag at gå for.  
Startstedet er Bangsbo Frejas Klubhus, 
Vrangbækvej 115, Frederikshavn. 
Startgebyrer ved tilmelding inden 15/11: 
Startkort kr. 30,-. Med medalje kr. 70,-. 

Nye medlemmer:
Siden sidste blad blev skrevet har vi fået 
en del nye medlemmer. 
Velkommen til:
Susanne, Anni og Carsten, Elsebeth, 
Svend Erik, Helene, Lea.

Mindeord.
Et af vore medlemmer, Erik Thyge 
Nielsen, er sovet ind den 9. juni 2020 
efter længere tids sygdom.
Erik var oprindelig lærer i folkeskolen, 
hvor han bl.a. underviste i historie. Han 
delte gerne sin viden med os andre, når 
han arrangerede vandreture i områder, 
hvor der er spor efter vore forfædre, bl.a. 
ved stenaldergrave. 

Pbv. Maja 

FREDERIKSHAVN
Henning V. Frederiksen, Hatt emagervej 17, 9300 Sæby
Tlf. 2144 3653 • frederiksenh53@gmail.com
www.fodslawfrederikshavn.dk



14

GRENÅ
Geert Sørensen, Tjørnegårdsparken 14, 8570 Trustrup
tlf. 2427 3675 • j.sorensen@os.dk
www.grenå-fodslaw.dk

     

Corona har påvirket os alle, og bliver ved med den lang tid frem i tiden, hvis ikke for altid. 

MEN den 11. juni da det blev tilladt at samles 50, begyndte Grenå fodslaw igen på vores 
træningsture. 

Det var dejligt at se hinanden igen, også selvom der ikke var fælles kaffe og kage, det 
tager vi selv med, og nyder i behørig afstand. 

Nogle havde dog gået ture i mindre grupper for at holde formen ved lige.

Vi har altid pause i juli måned, så der har ikke været så mange træningsture at skrive om. 

Vores mangeårige bestyrelsesmedlem Wolfgang Jensen er blevet 70 år, og han 
inviterede til fest, en meget hyggelig eftermiddag. 

Fremtiden bringer en lang gåtur i Fjeld skov, en gåtur og kaffe på Gjerrild kro. 
Prøvetur til Dyssemarchen, og så skal vi selvfølgelig til 50 års jubilæumsfest i Viborg. 

Vi håber at rigtig mange af jer kommer til 
DYSSEMARCH. 

D. 4. oktober. 

Se nærmere i vandrekalenderen,

 og husk der er næsten garanti for at høre kronhjortene brøle. 

Hilsen Grenå fodslaw 
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HADERSLEV
Helge Tobiasen, Syrenvej 52, 6500 Vojens
tlf. 2583 0823 • email@fodslaw-haderslev.dk
www.fodslaw-haderslev.dk

  

Siden sidst 
Første halvår blev jo langt fra det, vi 
havde planlagt, men vi nåede dog 3 ugers 
træningsture i juni måned inden vores 
traditionelle sommerpause.  

I skrivende stund er vi i gang med det nye 
kvartalsprogram med mange varierende 
ruter i vores smukke natur, og har i øvrigt 
travlt med at planlægge efterårets 
aktiviteter, som vi inderligt håber kan 
gennemføres.  

Forestående aktiviteter 
Stafet for Livet i Haderslev Dampark, som 
normalt trækker flere tusinde deltagere, 
er også Corona ramt. I stedet opfordres 
de enkelte hold til at lave lokale events. 

Vi følger opfordringen og planlægger 
vores eget arrangement i de smukke 
omgivelser ved Tørning Mølle, og håber 
på stor deltagelse til støtte for den gode 
sag. 

Jubilæum 
Vi skal naturligvis også være med til at 
fejre Fodslaws 50-års jubilæum, så vi har 
samlet et hold på 55 deltager og bestilt 
en bus, så vi ses i Viborg. 

Efter de mange aflysninger af DKT-ture er 
der sikkert mange, som føler behov for at 
komme ud på lidt længere vandreture. 
Derfor er vi da også forberedt på at se 
rigtig mange til vores Slivsø Vandring den 
26. september. 

Stafet-bilen 
Vi skal have stafet-bilen med hjem fra 
jubilæumsarrangementet i Viborg, og i 
ugen fra den 21. til den 26. september vil 
bilen være synlig i Haderslev og omegn. 
 
 
 
 
 

De bedste hilsner fra 

Fodslaw Haderslev 
--------------------------          
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HADSUND
Rita Holt, Lindalsbakken 8, 9560 Hadsund
tlf. 9857 1946 / 3059 4457 • hadsundfodslaw@gmail.com
www.hadsundfodslaw.dk

 

Hej Fodslawvenner

Så er alt næsten ved det gamle. Det vil 
sige kedeligt sommervejr, og Corona re-
striktioner som vi dog kan leve med. Men 
p.t. rumler det lidt med en Corona bølge
2.

Som alle ved, måtte vi desværre aflyse 
årets sommertur, da vi på det tidspunkt, 
beslutningen skulle tages ikke kendte de 
nøjagtige vilkår for antal personer i 
samme bus. Foreløbig er den programsat 
til den 29. maj 2021. 

Motionsturene har været rigtig godt be-
søgt efter den 3 måneders lange pause, vi 
havde. Vi vil gerne herigennem sige tak til 
jer alle for den store trofasthed, I udviste 
i denne tid. og skønt at se, hvor mange 
der dukkede op, da vi begyndte igen. Vi 
var så mange, at vi måtte dele os i to 
hold, og det med afstand blev overholdt 
til punkt og prikke. TAK! 

Vi kan denne gang byde Lis Hald velkom-
men i Fodslaw. 

Vores sidste aftentur bliver den 1. sep-
tember, kl. 19.00 fra P. pladsen bag SPAR 
NORD. 

Efterfølgende motionsture bliver lør-
dage kl. 13.00. Første gang bliver den 12. 
september med start fra p. pladsen midt i 
Katbjerg. 

Alle motionsture kan ses på det omdelte 
program eller på vores hjemmeside. 

I efteråret 1970 blev Fodslaw stiftet, og 
da det i år er 50 år siden, afholdes der et 
Jubilæumsarrangement søndag den 20. 
september i Viborg. Fodslaw Hadsund har 

valgt at sende et hold af sted i bus. Vi kø-
rer fra Hadsund Busterminal kl. 8.30. 

Lørdag den 3. oktober har vi Lyserød 
Lørdag sammen med Kræftens Bekæm-
pelse. Kaffen koster 10,00 kr., som går 
ubeskåret til ”Støt brysterne” kampag-
nen.

Lørdag den 20. oktober er der Sildetur. 
Udover sildemadder og ostebord, en øl 
eller vand samt et par snapse pr. person, 
er resten for egen regning. Turen er kun 
for medlemmer, og der plads til max 50. 
tilmelding til Rita senest den 3. oktober. 

Lørdag den 28. november er der Gløgg-
tur fra Glerupvej 63 i Glerup, hvor der ca. 
halvvejs er gløgg og æbleskiver. 

Husk tilmelding til julefrokosten den 4. 
december senest den 21. november.

Bagsiden: 
I det store opslagsværk ”Verden i 2000 

År” er der omtalt en række større og min-
dre begivenheder. I den bog, der om-
handler det 1. århundrede, fortælles der 
om nogle mesterskaber ved Genezareth 
Sø i det nuværende Israel. Det var for-
skellige gangdicipliner, der var på pro-
grammet. Der var kapgang, gåsegang, 
enegang m. fl., og så var der vandgang, 
og her blev en mand ved navn Jesus suve-
ræn vinder, og da det foregik ved en sø, 
fik han også titlen i søgang. 

Venlig hilsen
Hadsund Fodslaw
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HERNING
Jens Kristian Pedersen, Soldalen 23, 7480 Vildbjerg
tlf. 30102719
www.fodslawherning.dk

Siden sidst 
Hvad skal jeg skrive, der er ikke meget 
at skrive om. Alt blev jo aflyst på 
grund af Corona.
Man har været ude at gå – ganske få 
sammen, eller bare hver for sig. 
Mange har sikkert savnet det sociale 
samvær, som vi har på vores ture. 
Vores første tur efter nedlukningen, 

Motionstur fra Stoubæk Krat lørdag 
formiddag d. 20. juni kl.10 
Der var lidt tvivl om mødestedet, da 
der er flere p-pladser, men da vi 
endelig blev samlet var vi 16 M/K. 
Næste udfordring kom da vi gik ud ad 
stien. En landmand mente vi skulle 
søge om lov til at gå der, så på 
opfordring vente vi om og besluttede at 
køre til plantagen hvor vi hvert år har 
vores Skovvandring. Heldigvis var 
Jens Kristian turlederen. Vejret var 
meget behageligt efter gårsdagens regn 
og vi gik en god tur rundt i plantagen, 
hvor vi fik set dyr og kom forbi 
jagthytten (men ingen service). 
2 nye var med ude at gå, velkommen til 
dem, og vi håber de får lyst til at gå 
med igen efter sommerferien. 
Ved vejs ende bød Jens Kristian på øl 
og vand. 
 
Mange tak fra os alle og for en rigtig 
fin tur trods alt. 
 

Gåtur og Grillaften torsdag d. 25. juni 
2020 kl. 18.00 
Vi var ikke så mange måske p.gr. af 
Covi-19 stadigvæk, men alligevel en 
hyggelig aften med dejlig mad og vin.
Vejret var sommervarmt og vi fik gået 
Fuglsang Sø rundt inden vi satte os til
bords.
Grillen var overladt til Ove og det er 
han god til. Alt andet godt tilbehør var 
som altid – intet manglede.
Som tak for opmærksomheden ved
deres guldbryllup gav Anna Grethe og 
Ove dejlig æblekage til kaffen.
Forholdene til dette arrangement er 
helt ideelle og som vi nyder godt af 
hvert år.   
Tusind tak 

Programmet – 2. halvår er sendt ud 

Der er rigtig mange gode ture, som vi 
håber kan gennemføres med afstand 
osv. så alle igen kan komme ud og 
opleve vores flotte natur. 

Gåmotion er god motion 

HUSK! 

Tur i Lemvig d. 12. september kl. 
13.30 (aftal samkørsel) 

Jubilæumsarrangement i 
Viborg d. 20. september 
Vi har 15 m/k tilmeldte og vi kører 
sammen i private biler. 
Der gives besked senere. 

Alle vores ture kan ses på 
Hjemmesiden 



18

HIRTSHALS
Per Jensen, Irisvej 5, Åbyen, 9850 Hirtshals
tlf. 2627 0780 • lisbethper6@gmail.com 
www.fodslawhirtshals.dk

en

Efter vores såkaldte torskegilde den 7. marts og en tur 
i Tornby Klitplantage søndagen efter lukkede vi ned for 
alle aktiviteter. Det var trist – men nødvendigt.

Men vendelboer lader sig ikke sådan slå ud. Mange 
har på egen hånd, eller sammen med en gåmakker, 
været ude at trave. Formen skulle jo holdes ved lige. 

Mange havde set frem til vores tur til Råbjerg Mile og 
den festlige sammenkomst i maj. Men dette måtte 
vente. Milen snupper vi den 12. september. Men 
hvornår forholdene er til den festlige sammenkomst 
ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Vi har også manglet det månedlige besøg af vores
norske venner fra Vennesla. 

Nordmændene ved sommerhuset kaldet "Skibet" 

Den 2. juni begyndte vi igen med vores motionsture. 
Det var dejligt at se hinanden igen. Det sociale havde 
vi manglet.  

”Hængebroen”

Ja. Det er altså broen over Uggerby Å. Den var engang 
en hængebro, men navnet hænger stadig ved, selv om 
den i dag er udført på en anden måde. 

Den har vi ofte været ude ved inden nedlukningen. 
Havet var i raskt tempo ved at æde sig ind på den. Så 
den skulle flyttes og Vestkysstien, som på stedet var 
skyllet væk, er nu også blevet flyttet. Så nu kan man 
igen passere åen.

n o or r ng

Kommer du på et tidspunkt til Hirtshals, så er du 
velkommen på vores ture. Du kan se vores program på 
Facebook. Du har også mulighed for at prøve vores 
byvandring. Start ved Havnekiosken i Havnegade. 

n eor

Det var en meget trist meddelelse, vi fik, da Herdis 
ringede den 19. maj og fortalte, at Johan var død. Vi 
vidste godt, han var meget syg og havde været det et 
stykke tid. 

Det er et meget stort savn, han efterlader i Fodslaw 
Hirtshals. Johan vidste alt, hvad der var værd at vide 
om Hirtshals og omegn, og han delte gerne sin viden 
med alle, der kom herop på vores ture.

Hans lune og gode humør var kendt i hele landet, og 
dem, han kom i forbindelse med, havde altid nogle 
hyggelige timer.

På vores busture til udlandet var ruten nøje planlagt, 
så vi fik så meget at se, som det kunne lade sige gøre, 
og vi har haft mange fine ture. Vi er glade for de 
minder, han efterlader. 

Æret være Johans minde. 
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HJØRRING
Tove Gjesthede, Øster Thirupvej 64, Astrup, 9800 Hjørring
tlf. 9897 1698 | 3066 2266 • hjoerringfodslaw@live.dk
www.fodslawhjoerring.dk

 

Julemærkemarch. 
Søndag d. 6 – 12: Starttid kl. 9.00 - 11.00. 

5 og 10 km. 
Nyt startsted! 

Lundergård skolen, Nordens allé 15, 9800 Hjørring. 
Nyt startsted, derfor også nye ruter, som ikke er planlagt helt endnu. 

Bowling og spisning: Mandag d. 19/10 kl. 17.45 i Hjørring bowlingcenter. Bowling kl. 
18.00 – 19.00. Vi spiser på ”Min” restaurant, Aalborgvej kl. 19.30.
Priser: Bowling og mad kr. 100,00. Spisning kr. 80,00. Eller Bowling kr. 20,00.
Drikkevarer på egen regning. Tilmelding til Lisbeth tlf. 98 92 81 60 senest lørdag d. 
17/1Gløggtur: Lørdag d. 14/11 kl. 13.30 fra Tornby gl. Købmandsgård. Foreningen giver 
gløgg og æbleskiver til medlemmer. 

Prøve på julemotionsturen i Tolne: Lørdag d. 21/11 kl.10.00 fra Tolne Station. Efter 
turen er der mulighed for at købe mad på ”Mammas” i Sindal.

Prøvetur på julemærkemarch: Lørdag d.28/11 kl. 13.30 fra Lundergård skolen. 
 

Motionsture: Lørdag d. 5/9 kl. 13.30 start fra Jelstrup kirke, her er det Martin der fører. 
Lørdag d 12/9 kl. 13.30 start fra Vandhuset, Hjørring, Laila har turen. Lørdag d.26/9 kl. 
13.30 start fra Tolne Efterskole Knud Erik har lavet turen. Lørdag d. 3/10 kl.13.30 start fra 
Ugilt kirke, Aase fører os. Lørdag d. 10/10 start fra Lundergård hallen, Lisbeth viser vej. 
Lørdag d. 17/10 kl. 13.30 start fra Søheden, Helga og Kurt leder turen. Lørdag d. 24/10 kl. 
13.30 start fra Vandtårnet, Brønderslev. Arne har turen. Lørdag d. 31/10 kl. 13.30 start 
fra Højene hallen, Hjørring. Dagny laver turen. Lørdag d 7/11 kl. 13,30 start fra Furreby 
kirke, Løkken, Martin viser vej.  

Onsdage: kl. 10.00 går vi en tur på ca. 1 time fra p.- pladsen ved kulturhuset, 
Dronningensgade. 

Siden sidst: Vi var25 der var på tur til Kirsten og Eriks sommerhus. Til vores 
halvårsafslutning var der 18 ude at gå i Slotved skov. Tak til alle, der har været med 
stafetbilen rundt omkring hvor vi har mødt mange mennesker. 

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

  

Efter et noget anderledes forår og en 
sommerpause, er vi nu godt i gang med 
vores aktiviteter. 
 
Vi er startet op på vores ugentlige 
motionsture - tirsdag og torsdag aften 
samt onsdag formiddag. 
 
Drivvejen - weekendtur 
Da vi ikke som planlagt fik afsluttet de 
sidste 2 etaper af vores projekt Drivvejen 
her i foråret, prøver vi igen den 6. og 7. 
september 2020. 
Vi starter ved Tevring/Lovrup Skov og 
slutter i Høgslund, Herfra kører vi til 
Tønder Vandrehjem, hvor vi overnatter 
og fejrer afslutningen af projekt Drivvejen 
med en festmiddag. 
Næste dag forsætter vi fra Høgslund 
gennem Tønder og til grænsen i Sæd, 
hvor vi er ved vejs ende på denne rejse. 
 
Bustur til Viborg 
I anledning af Fodslaws 5o års jubilæum i 
år arrangerer vi en bustur til jubilæums-
fejringen den 20. september. 

                     
Efterårstur  
Vores efterårstur den 10. oktober går i år 
til Klosterheden. Her vil vi gå en tur og 
måske se bæver spor. Efter turen 
serveres varm kakao og nybagte boller. 

 
Siden sidst - efter sommerferien  
har vi afholdt TV MidtVest Vandring den 
11. august 2020. Det var første vandring 
efter corona nedlukningen, så det var 
spændende at se hvordan det påvirkede 
deltagerantallet. 

 
 

Sommerudflugten 
Den 19. august afholdt vi vores 
sommerudflugt, som i år gik til Bølling Sø, 
Klosterlund Museum og en tur langs 
Bryrup -Vrads banen. 

 

 
                                                         Pbv. Helle 

TV MidtVest Vandring 2019 

Bølling Sø 
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Sensommeren 2020 
Der er lige 2 aftentræningsture tilbage og 

det er som følger: 3 september og 7 
oktober. 

3 september. 
 Der startes fra Østerhåb kirkes P-plads 

Gravengårdsvej 10 og turen går forbi 
Torsted gamle kirke og er omkring 5-7

km. Start kl. 18,30.

7 oktober. 
Der startes fra Fængslets P-plads 

Fussingsvej 8 og turen går omkring 
Statsskolen og Bygholm park og måske 
Søndergade. Start kl. 18,00. Ca. 7 km. 

Generalforsamling. 
Onsdag den 9. september kl. 19,00

afholder Horsens fodslaw 
generalforsamling og det foregår i 

Fritidscenteret Egebjergvej 172 Egebjerg 
8700 Horsens. 

I opfordres til at møde talstærk op da 
foreningens fremtid og jeres mulighed for 

at komme på skønne ture med fodslaw i 
Horsensområdet. 

Samtidig gør i fodslaw og jer selv en stor 
tjeneste, da jo flere vi er, jo stærkere 

bliver vi ud i fremtiden.
Alle medlemmer af Horsens fodslaw er 

velkomne.  Vel mødt. 

Beringsvandringen. 
Søndag den 27. september fra kl. 08,00 

Afholdes der den 43. rende Vitus 
Beringsvandring. 

Det foregår som sædvanlig fra 
Langemarkskolen Nørrebakken 8700 

Horsens.
Startstedet foregår på P-pladsen ved 

Bakkesvinget. 

Der vil være 4 ruter på 5-12-21 og 33 km. 
5-12 km. Starter mellem 08,00 og 12,00. 

21-33 km. Starter fra 08,00-10,00 
På 33 km. Forefindes ingen rasteplads 

Ruterne er afmærkede med rød/hvide 
bånd og stavgængere er velkomne. 

Yderlige oplysninger. 
www.horsens-fodslaw.dk/443877303. 

Hilsen og god sommer. Ingolf 

HORSENS
Carsten Andersen, Engparken 1, 8722 Hedensted
tlf. 5013 7178 • fodslawhorsens@godmail.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.
D   o    g s s   o  g  s o  

a M g   D   a  g     Fo s aw’s og DMF’s 
s  o   a  s  a s g     

Bøllingsø Bryggervandring den 6. september 
o s sa a   gs  g s g  g g  s s   og 

o  g ag s s s  D       og   og ss   
a  a  og s   a gs  g s   o g   

 g s a g og s    F  og   a  s g
s   sa  so a a  og  D  os    a  ag   s  
  ogs   g as   so a a    g s  og os g  os  a   

Novembertur ved Ejstrupholm den 8. november
o  og   a    o a g a ag  s ag o   s    

 s    s o  g       a  a  a g  og   
g  o s g  a  og s   s o  o  g     

s o  D s a  a  –   og s a   a     g   
o s g  a  s  o  so  s      o s s   g  

 o a  Vi glæder os til at byde jer velkommen. 
F     o     o   a  ag   s  ag    
g  ag    o   g  og g  g  o a    

Motionsturene –  s s  o s s  www o s aw a   
Dog a  s s   o g og a o g   

Det skete – o s o o a  
  a  og  a   sa  

Fo s aw ogo    s  g g  
 Ma g  a  o   a  

Motionsturene   s a  o   
   og  a  g  a  s  

 a  g  
Harrild Mølle Vandring   ag s    s s     a  g   og 
so  g   s s gg   ogs  D  a   s s  a      

VI TAKKER FOR JERES BESØG DENNE AFTEN.  

D  a  a  a  ga g  
 as a  Fo s aw  g Ma  
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JAMMERBUGTEN
Eleane Nygaard, Vestergade 31, 9440 Åbybro
tlf. 2420 4643 • eleane.nygaard@gmail.com
www.fodslaw-jammerbugten.dk

 

Kære Fodslaw venner 
Så er vi endelig i gang igen  
Da forsamlingsforbuddet i juli blev hævet 
til 100, kunne vi omsider komme i gang 
med at gå igen. Men selvfølgelig med 
hensyntagen til gældende Corona 
retningslinjer. 
Og sikke en start vi har fået. Vi har været 
fra 57 til 60 deltagere på vores ugentlige  
vandringer. Det er rigtig dejligt og tegn 
på, at vi allesammen har savnet vores 
fællesskab. 
 
Kommende arrangementer 
 
Den 1. september afslutter vi vores 
tirsdags vandringer med lidt ekstra hygge 
i Madpakkehuset ved Bratbjerg Søerne. 
Vi starter med en lidt forkortet vandring 
på 1 time. Herefter er der gratis 
grillpølser til alle.  
Øl, vand, kaffe og kage kan købes til 
meget fordelagtige priser. 

 
 
Fodslaw Stafetten 
Fra den 29. august til den 6. september 
bliver det vores tur til at disponerer over 
den reklamebil Stafetten , der er lejet i 
forbindelse med Fodslaws 50-års 
jubilæum. Vi vil forsøge at komme rundt i 

hele Jammerbugt Kommune, og 
reklamere for vores forening.    
 
Hav og Klit vandring 
Søndag den 6. september afholder vi 
vores Hav og Klit vandring. Jeg vil gerne 
opfordre alle til at støtte op om dette 
arrangement. Her er der mulighed for at 
gå 6, 12, 18 eller 24 km på afmærkede 
ruter i området fra Hune til Lille Norge. 
En super mulighed for at møde glade 
Fodslaw er, også fra andre lokalklubber. 
 
Fodslaws 50-års jubilæum 
Vores årlige bustur går i år til Viborg, hvor 
vi deltager i vandring og festlighederne i 
forbindelse med jubilæet. På hjemvejen 
gør vi ophold ved St. Binderup Kro, hvor 
vi slutter dagen af med aftensmad. 
47 medlemmer fra Jammerbugten 
deltager. 
 
Ugentlige vandringer 
Fra og med uge 37 går vi igen lørdag 
eftermiddag kl. 13.30. 
Glæder mig til vi ses derude.

 
På bestyrelsens vegne 
Eleane Nygaard 
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KJELLERUP
Bent Hougaard, Sindingsgade 24 B, 8620 Kjellerup
tlf. 8688 2903 • hougaard@dlgtele.dk

Forår og sommer er ovre, snart kan vi   vil de øvrige turdeltagere
skimte efteråret i horisonten, som også   anrette gløgg og æbleskiver,
kan bringe mange muligheder for gode   herefter vil så nyde fælles-
vandreture. corona-epidemien gav os   skabet og de frembragte
jo aflysning af vore træningsture i marts/   resultater.
april og maj måned samt af vores planlagte
vandrestafet i marts måned i anledning      
af 50-års jubilæet. - men vi kom stærk igen        
fra juni måned med vores ugentlige træningsture  i Al-huset kl. 19.00
fra Al-huset, Skolevangen i Kjellerup.   nærmere herom i næste
Træningsturene fortsætter, som vanlig   blad.
resten af året, medmindre vi har et andet
arrangement om tirsdagen i dette tidsrum,   Vi ses derude
som er med start kl. 19.00.

Den 16. juni havde vi sommertur med/grill   Mange hilsener
fra Mimosevej 10 i Rødkærsbro med 16   Fodslaw Kjellerup
deltagere. Turen blev afviklet på en skøn
sommeraften i omegnens fine natur samt
i byen, hvor turleder Mogens gav os en fin og
levende beskrivelse af byens seneste 60 år.
Efter turen nød vi et fint traktement i haven
på Mimosevej 10 - en tak til Hanne og Mogens
for at medvirke til dette.

     
vandretur som sædvanlig med start fra
Al-huset kl. 19.00.
Efter vandreturen kl. 20.00 er der
bestyrelsesmøde, medens dette foregår
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Forår og sommer er ovre, snart kan vi vil de øvrige turdeltagere
skimte efteråret i horisonten, som også anrette gløgg og æbleskiver,
kan bringe mange muligheder for gode herefter vil så nyde fælles-
vandreture. corona-epidemien gav os skabet og de frembragte
jo aflysning af vore træningsture i marts/ resultater.
april og maj måned samt af vores planlagte
vandrestafet i marts måned i anledning    
af 50-års jubilæet. - men vi kom stærk igen    
fra juni måned med vores ugentlige træningsture i Al-huset kl. 19.00
fra Al-huset, Skolevangen i Kjellerup. nærmere herom i næste
Træningsturene fortsætter, som vanlig blad.
resten af året, medmindre vi har et andet
arrangement om tirsdagen i dette tidsrum, Vi ses derude
som er med start kl. 19.00.

Den 16. juni havde vi sommertur med/grill Mange hilsener
fra Mimosevej 10 i Rødkærsbro med 16 Fodslaw Kjellerup
deltagere. Turen blev afviklet på en skøn
sommeraften i omegnens fine natur samt
i byen, hvor turleder Mogens gav os en fin og
levende beskrivelse af byens seneste 60 år.
Efter turen nød vi et fint traktement i haven
på Mimosevej 10 - en tak til Hanne og Mogens
for at medvirke til dette.

     
vandretur som sædvanlig med start fra
Al-huset kl. 19.00.
Efter vandreturen kl. 20.00 er der
bestyrelsesmøde, medens dette foregår

LEMVIG
Else Nielsen, Sprogøvej 23 B, 7680 Thyborøn
tlf. 2013 6426 • elsenie@privat.dk

 

  

Hej Fodslawvenner 
 

Siden sidst: 
 

i ar genop age  vore gen ige r ning re, men er adig id  or ig ige med 
n r on a , når vi m de . 
 
Den 8. ni i  vi ende ig a o d  vore  d a e genera or am ing. De  oregi  om 

dvan ig o  on a og o n, a  i  er or , a e og re bo er. 
e re en or er ndre  endn  e  år. 

 
orår onen ede med en ov r, vore er der var par  ved e en. De  var 

v dig gge ig  med ri ade er og ar o e a a , og ve re  var in , å rig ig mange a  
vore a. 2  med emmer de og. 
 
 i måned er der ommer erie. 

 
i ar ede e er erien den . a g , vor vi avde den radi ion rige bor n r, der 
om dvan ig ede med e  er  i emå id på avnen. 

  
11/8 de og vi i id ve mar en i o ebro, og i en nd  avde vi den 1 /8. 
 

Efteråret: 
 
L rdag rene ar er den 12. ep ember. de id om rdagen er . 1 , men på denne 

r e e erår r ager vi i  b  i p an age og går a. 1  m, å den dag er der 
m de id . 9. .  i m de  på p p ad en ved Lemvig  og ar am r e  er ra i  

e m in  avn. er ar er vi gå ren . 1 . vi ar madpa er med i  ro o  og 
e ermiddag a e. Der er ine ra ep ad er med borde og b n e nderve , og endda 
oi e er ere eder. er er mege  ve omne i  a  m de o  ved e m in  avn og gå 

ren ammen med o . 
 

e ro o en oregår i år den 28. november i Lemvig, og den 29/11 er der ”Dagen 
derpå” r i og om ring Lemvig. de id . 1  ved vi . 
 
Der er vin erpa e i de ember, an ar og ebr ar. 

 
Sensommerhilsen fra Lemvig Fodslaw 

bv e ie en 
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Kære venner i Læsø Fodslaw.

Siden sidst
Det har – som alle andre steder – været 
et stille forår i Læsø Fodslaw. Efter 7. 
marts blev vandreturene aflyst pga. 
coronaepidemien. MEN efter ca. 3 
måneder, d. 16. juni, startede vi op igen, 
dog på en noget reduceret tur: 5 km. og 
ingen kaffepause! 
Alle større arrangementer var naturligvis 
aflyst, så der er ikke meget at berette. Se 
i stedet disse fotos fra sommerens 
vandreture på vores smukke Læsø!
Samme lille ø – forskellige landskaber! 
(Vores formand er heldigvis flittig med 
kameraet!)

30. juni: Strandparti ved Banstensvej 

14. juli: Vandet står højt ved Holtemmen 

28. juli: Læsøstenen/Store dal 

STJERNESKUDSTUR
Lørdag d. 12. september kl. 15.00 
Med forbehold for nye corona-
retningslinjer mødes på Vesterø Havn. 
Tilmelding er kun nødvendig, hvis du ikke 
er med på den forudgående vandretur. 
Gratis for medlemmer.

Motionsture
–

26. september Badesøen/Stenbrovej 
10. oktober Jegens
24. oktober Superbrugsen 

Kræftens Bekæmpelse
(forhøjet startgebyr)

07. november Idrætshuset BANKO
21. november Antik&Retro  Vi slutter af 

med æbleskiver  
06. december jULEMÆRKEMARCH

LÆSØ
Freddy Sørensen, Museumsvej 4, Byrum, 9940 Læsø
tlf. 9849 1139 • 8491139@gmail.com
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Ta` udog gem!



VEJS
VANDRINGEN

48. gang

4. gang

SLESVIG TIL VIBORG
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11. - 17. Juli 2021

Ta` udog gem!



HÆRVEJSVANDRINGEN
 

EN HISTORISK VANDRING

. 

300 km PÅ HÆRVEJEN

 

 200 km PÅ HÆRVEJEN

TUREN ER OPDELT  I  7 ETAPER

DISTANCERNE
 

      HVV 200    HVV 300 
1. etape ….. Slesvig         >   Kruså 33 km     49 km 

 

2. etape ….. Kruså             > Hovslund 30 km  44 km  
3. etape ….. Hovslund      > Skodborg 26 km  45 km  
4. etape ….. Skodborg      > Ny Nørup 29 km  46 km  

 

5. etape ….. Ny Nørup         >  Nørre Snede  27 km  44 km  
6. etape ….. Nørre Snede > Thorning 30 km  48 km  
7. etape ….. Thorning        > Viborg                 25 km25 km  

Pouls Bro

Gejlå Bro

Hærulfstenen

En tur op gennem Jylland fra Slesvig l
Viborg ad den gamle hærvej.

I 2021 er det 48. gang, at vandringen på 
300 km gennemføres.

I 2021 er det 4. gang, at vandringen på 
200 km gennemføres.

Vandrehasgheden er max. 7,5 km/t og
min. 3,5 - 4 km/t inklusive pauser, så 
alle med rimelig grundform kan deltage.
Ruterne er afmærkede, og du kan gå i 
dit eget tempo.
Der er dagligt  4 rastepladser (undtagen
lørdag) samt vandposter.
200 km bliver kørt hjem fra rast 3.

Der kan være mindre justeringer fra år l år.

Der er meget historie lknyet Hærvejen
og undervejs er der infotavler, hvor du 
kan læse om seværdighederne. Flere 
steder er også beskrevet på bagsiden af 
de rutekort, der udleveres.
En god beskrivelse af den historiske 
hærvej finder du også i bogen -
Hærvejen, guide l vandrere og cyklister

 

   

 

 

PRIS  OG TILMELDING

 

Indeholdt i prisen

A�ud 

 

Deltagerantal 

Pas og sygesikringskort

  

Bankoplysninger

 

KONTAKTOPLYSNINGER

 

 FLERE OPLYSNINGER 

Hjemkomst

Indmarch i Viborg

E�er afslutning i Viborg kører der busser
lbage l Fredericia og Slesvig for de 
personer, der har købt billet herl.

Da nogle af overnatningsstederne har
begrænset plads er det maximale del-
tagerantal 250 personer.

Da du starter ud på vandringen udenfor
landets grænse, skal du have det blå
sygesikringsbevis på dig. Det anbefales
også at have en rejseforsikring.

Vandreforeningen Fodslaw
Hovedgaden 3D, 8831 Løgstrup
Tlf.: 8661 3588
Web: www.fodslaw.dk
Mail: admin@fodslaw.dk

Du er ald velkommen l at kontakte
Fodslaws kontor.
Åbningsderne kan ses på hjemmesiden,
hvor du også under Hærvejsvandringen
kan finde yderligere informaoner og
billeder fra vandringen.

Danmark:
Danske Bank
Reg. nr. 9570 konto nr. 5179505
Norge og Sverige:
Nordea Bank Danmark
IBAN: DK75 3000 0005179505
SWIFT: DABADKKK
Øvrigt udland:
IBAN: Dk06 2000 2640138523
SWIFT: NDEADKKK

Ved a�ud senest 1. maj, refunderes det
indbetalte beløb minus 500 kr.
Melder du a�ud e�er 1. maj, refunderes
det indbetalte beløb ikke.

Indkvartering, morgenmad, a�ensmad,
middagssuppe, bagagetransport og 
bustransport l Slesvig er inkluderet
i prisen.
For 300 km vandrere er også hærvejs-
kæde/vedhæng og diplom inkluderet.
For 200 km er medalje, diplom samt 
transport fra rast 3 l mål inkluderet.

Betaler du senest 1. maj koster turen
3.500 kr. uanset, om du vandrer 200 km
eller 300 km.
E�er 1. maj koster turen 4.000 kr.
Husk din lmelding er først registreret,
når betalingen er modtaget af Fodslaw.
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HÆRVEJSKÆDEN  

  

MEDALJE

Vedsted Sø

Når du har gennemført 300 km,
modtager du Hærvejskæden.
De følgende år isæes nye vedhæng.
Vedhængene er kopier af historiske 
fund og runesten.

Lørdag den 10. juli samles alle deltagerne
i Slesvig. Kommer du fra Danmark, kan
du komme med bus l Slesvig. Der er 
opsamling ned gennem Jylland.

Vi sover i haller og klasseværelser på
skoler. Du skal medbringe lu�madras
liggeunderlag eller feltseng samt 
sovepose.

Ved forudbeslling er det muligt at leje
en feltseng. Pris 400 kr. for hele ugen.

Din bagage bliver kørt fra start l mål
hver dag, så den skal du ikke bekymre
dig om.
Du skal kun bære det tøj m.v., du skal
bruge i løbet af dagen.

Morgenmad og a�ensmad leveres af 
lokale kroer, og vi spiser i et lokale på
overnatningsstederne. Ønsker du vege-
tarmad skal det beslles ved lmelding.
Undervejs på turen er der rastepladser,
hvor du kan købe mad og drikkevarer, 
og der er ligeledes opsat vandposter.
På rast 2 er der udlevering af middags-
suppe.

Der er sanitetstjeneste på turen, der
varetages af personer med mange års
erfaring i at ordne vabler og andre
vandreskader.

Når du har gennemført
200 km, modtager du
1. gang en medalje
(en runesten). Hvert
5. år modtager du en
ny medalje og ind 
imellem modtager du 
tal.

Alle får hvert år et diplom som erindring.
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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 haft formiddagsture hver onsdag 
halvdelen af 1. halvår 2020 med et 
gennemsnitlig deltagertal på godt 11.
Efter den ca. 3 måneders lange pause på 
grund af nedlukning nåede vi 3 
motionsture inden sommerferien. Tak for 
nogle fine ture. 

Det sker:
Vi er startet igen efter sommerferien og 
går hver onsdag formiddag kl. 9,30 fra P-
pladsen ved Midtfyns Fritidscenter, Søvej 
i Ringe.  Disse ture er på 5-6 km i moderat 
tempo. 
Derudover har vi følgende motionsture: 
05.9. fra P-pladsen ved Tallerupskolen i 
Tommerup kl. 13,30.
12.9. Skal vi til ”140 års” fødselsdag hos 
Pia og Lea. Vi mødes på Præstemarken 3 i 
Vester Skerninge kl. 12,00 til lidt mad og 
drikke, derefter er der en gåtur og så 
hjem til kaffe og kage. 
Husk tilmelding til Pia eller Lea senest 
den 29. august. 
26.9 fra P-pladsen ved Netto, Rugvang 40 
i Odense kl. 13,30.
03.10.fra P-pladsen ved 
Naturlegepladsen Gåsebjergsand ved 
Faaborg. kl. 13,30.
10.10. fra P-pladsen lige før Lundeborg 
Havn kl. 13,30.
17.10. fra P-pladsen ved Spodsbjerg 
Færgehavn på Langeland kl. 13,30.
24.10.fra P-pladsen ved Ladegårdsvej i 
Nyborg, tæt på, hvor Ladegårds-åen 
krydser vejen kl. 13,30.

31.10.fra P-pladsen ved grillen på 
Holmelund i Aarup kl. 13,30.
07.11. fra Toftevej 10 i Vester Åby 
kl. 13,30.
14.11. fra P-pladsen ved Aktivitetshuset 
Skullerodsholm, Smedestræde 2 i Nørre 
Lyndelse kl. 13,30. 

Ønsker du at lave en motionstur i 
foråret/sommeren 2021, så giv besked til 
en fra bestyrelsen senest den 14.11. så vi 
kan få den med, når vi laver kalenderen. 

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling på Guldhøj, Floravej i 
Ringe den 21. oktober 2020 kl. 19,30 med 
dagsorden ifølge vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen er der 
spisning, hvortil der kræves tilmelding til 
Lea senest den 10. oktober 2020. 

MEDLEMSFEST:  
Fredag den 27. november kl. 18,00 
inviterer vi til medlemsfest med påhæng i 
Filippahuset i Hundstrup. Medbring selv 
vin, øl/vand kan købes til Fodslaw priser. 
Tilmelding til Lea eller Pia senest den 14. 
november.

JULEMÆRKEMARCH: 
Start fra Rantzausminde skole, den 6.
december 2020 fra kl. 9,00 til kl. 11,00.
Distancer 5 og 10 km. 
Der er prøvetur den 21.november også 
med start fra Rantzausminde skole,  
kl. 13,30.
                                                Knud Erik
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Så blev det en god sommer, dog uden de store planlagte vandringer på grund af corona. 
Men vi fortsætter med vores ugentlige motionsture ved stranden og i skovlen. Vi går 
hver onsdag aften kl. 19.00-21.00. 
Kom og gå en tur med os. Oplev naturen og få motion. Turene er på ca. 6 eller op mod 10 
km. Vi tilstræber at gå i 2 hold dels i normalt tempo og lidt hurtigere på det andet hold. 
Så hastigheden afpasses efter deltagerne - ca. 4-5 km i timen afhængig af terræn og evt. 
pauser. Vi glæder os til at se jer i naturen. Se startsteder på vor hjemmeside 
www.fodslawmols.dk. Tag dine venner med og få en dejlig tur.  
 
Plus 20 ture i 2020. 
Vi fortsætter med 20+ ture. Vi satser på en 20+ tur søndag den 6. september kl. 09.00 
fra Thorsager Rundkirke. Det er førte ture. Vi vil gå med 5-5,5 km i timen. Der vil være 
passende pauser. Medbring selv mad og drikke. 
 
Planlagte vandringer i efteråret 2020.  
 
Æblewalk søndag den 11. oktober 2020. Se mødested på hjemmesiden. 
Distancer 5-10-15-20-28 km. Æbelfestival er aflyst i år.  
 
Juletur ved Ebeltoft søndag den 20.december 2020. Se mødested på hjemmesiden. 
Distancer på 6-12-18-24-30 km. 
 
Nytårstur i Mols Bjerge torsdag 31. december 2020. Ført/guidet tur ved Uffe Vindum. 
Distance 6 km. Følg med på vores hjemmesiden. 
 
Følg med på vor hjemmeside, da der kan forekomme ændringer, bl. a. på grund af 
sundhedssituationen 

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

FO
DSLAW

M O L S



33

MORSØ
Povl Li Nielsen, Frueled 14, 7900 Nykøbing Mors
tlf. 2987 0563 • post@morsfodslaw.dk
www.morsfodslaw.dk

 

   1970    2020 
 
            Sensommertur på Mors, søndag den 27. sep. 

Turen starter fra Ørding Friskole, Skolesvinget 9, Ørding, 7990 Øster Assels. 

Der er start mellem kl. 9.00 – 14.00  

Ruten er inddelt i sløjferne 6, 7 og 12 km – så du behøver ikke at komme kl. 9.00. Vi vil 
gerne, hvis I vil fordele jer hen over dagen, så vi kan overholde alle regler om 
forsamlinger. 
  
Vi glæder os til at se jer til turen og vi står klar med forplejning på ruten og ved start/mål. 

BEMÆRK – Vi vil overholde anbefalingerne omkring Covid-19. Hvis vi bliver nødsaget til 
at ændre på arrangementet, offentliggøres det på vores hjemmeside og Facebook, eller 
ring på 29870563 hvis du har spørgsmål. 
_______________________________________________________________________
Nye medlemmer 
Siden sidst har vi også fået nye 
medlemmer, hvor nogle går i Skive og 
andre på Mors. Denne gang siger vi
velkommen til Britta, Tove og Margit. 
 
Vi går 
motionsture 
hver tirsdag 
med Fodslaw 
i Skive og 
tirsdag, 
onsdag og 
lørdag på 
Mors. 
 
 

Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsamling i 
Multihuset lørdag den 3. oktober kl. 
13.00.  
Vi starter med en gåtur i 2 hold kl. 10.00.  

Klokken 12.00 spiser vi frokost. Hvis du 
ønsker frokost, tilmelding til Poul T. 
senest den 27. september. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Følg os på facebook og på         
www.morsfodslaw.dk 

Vi ses – Povl Li Nielsen
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SIDEN SIDST 
Som alle andre foreninger måtte vi jo 
aflyse alle vores aktiviteter fra 12. marts 
til 8. juni. Nu er vi så heldigvis kommet i 
gang igen med de ugentlige motionstu-
re og arrangementerne er i fuld gang. 

KOMMENDE AKTIVITETER

Fodslaw-Stafetten og Sundhedsdag
I uge 37 er det Munkebo Fodslaws tur 
til at få besøg af Fodslawstafetten. 

Vi har planlagt nogle arrangementer, 
medens vi har bussen – aktiviteter, som 
vi håber vil give en del omtale og 
opmærksomhed.

Mandag 7. sept. holder bussen i Lange-
skov i forbindelse med vores mandags-
tur. Det er tanken, at bussen skal helt 
ind på Centertorvet. Centrets fodtera-
peut fortæller om fødder og godt 
fodtøj, og der er rabat ved køb af sko. 
Superbrugsen og Sparekassen donerer 
gulerødder og vand. 

Torsdag 10. sept. er bussen i Munkebo. 
På pladsen foran Festsalen Troelskær er 
der opvarmning ved fysioterapeut 
Charlotte Bay inden vi går ud på vores 
sædvanlige 5 km tur. 
Efter turen er der i Festsalen arrangeret 
foredrag ved Lotte Noe fra Sense om 
sundhed og mad i den 3. alder, og der 
serveres lidt at spise. Der vil også være 
en stand fra Munkebo Fodterapi. 

13. sept. Kertemindevandring

IVV vandring med start kl. 10-11 fra 
”Kulturhus Fjorden”, Regnar Langesvej 
1, 5300 kerteminde. 
Afmærkede ruter på 5, 10 og 22 km. 
På turene kommer vi rundt i Kerte-
mindes hyggelige købstadsmiljø og 
byens enestående maritime miljø samt 
de nye naturområder i ”Sybergland”. 

Nærmere oplysninger hos Niels Ole 
Jensen formand@munkebofodslaw.dk. 
eller  tlf. 2320 5425.  
Tilmelding for hold senest 6. sept. til 
Solvejg Nielsen – tlf. 2691 3659 eller 
Solvejg.skyum@gmail.com.
Læs mere på www.munkebofodslaw.dk

20. sept. bustur til Jubilæums-
vandring i Viborg.
Munkebo Fodslaw stiller hold på 52 
deltagere til Jubilæumsvandringen. Bag-
efter besøger vi Viborg med guide og øl- 
smagning på bryghuset. 

8. okt. Rejseinformationsaften  
Vi mødes kl. 19.00 i i festsalen Troels-
kær, Lindøalleen 49. 5330 Munkebo. 
Denne aften præsenteres foreningens 
rejsetilbud i 2021 og tilmeldingen til 
rejserne starter.  Vi byder på lidt 
spiseligt i aftenens løb.

MUNKEBO 
Niels Ole Jensen, Solbakken 726, 5330 Munkebo
tlf. 2320 5425 • formand@munkebofodslaw.dk
www.munkebofodslaw.dk
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MUNKEBO 
Niels Ole Jensen, Solbakken 726, 5330 Munkebo
tlf. 2320 5425 • formand@munkebofodslaw.dk
www.munkebofodslaw.dk

 

 
11. okt. Madpakketur til Lundeborg 
Vi mødes kl. 10 på p-pladsen ved 
havnen. Her starter en fælles vandretur 
på ca. 7 km i et tempo, der er afpasset 
deltagerne. Efter vandringen spiser vi 
den medbragte frokost (husk også 
drikkevarer). Der er borde og bænke. 
Turleder: Jørgen Blohm. 

21. okt. Musikalsk klubaften  
Arrangementet foregår som sædvanligt 
i ”Mælkevejen” i Langeskov kl. 18.30.
Multikunstneren Palle Krabbe  under-
holder, og der serveres smørrebrød. 
Pris: kr. 125 for mad, kaffe og under-
holdning. Drikkevarer kan købes til 
Fodslaw-priser. 

 
21. november Juleafslutning 
Munkebo Fodslaw inviterer igen i år til 
juleafslutning med god mad og drikke, 
julestemning, julesange og julegaver
Juleafalutningen afholdes i Festsalen 
Troelskær, Lindøalléen 51, 5330 
Munkebo fra kl. 13. 
Der serveres velkomstdrink, lækker 
julebuffet, ris a la mande og kaffe med  

småkager.  
Fodslaw giver en snaps til silden –
øvrige drikkevarer er for egen regning. 
Dagen slutter med natmad. 
Pris: kr. 175 pr. person – alle skal 
medbringe en lille pakke til ca. kr. 25. 

Tilmelding: til Lilian 2245 1156 eller 
lilian.fodslaw@gmail.com sen.  10. nov. 

22. nov.  Julemotionstur i Munkebo 
Julemotionsturen er blevet en fast 
tradition for vores medlemmer og deres 
familie. Der kommer også mange 
”udefra”, som har lyst til en motionstur 
inden julens fristelser sætter ind. 
Vi mødes kl. 13.30 ved Festsalen 
Troelskær, og der er ruter på 5 og 10 
km med turledere i Munkebo By. 

Eftr turen er der hyggeligt samvær i 
festsalen. Foreningen er vært ved gløgg 
og æbleskiver samt kaffe. 

Det er gratis at deltage og tilmelding er 
ikke nødvendig. 
Denne tur er for alle, så tag bare 
familien med. 
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NIBE 
Jens Erik Jensen, Solbakken 60, 9240 Nibe
tlf. 2235 5690 • solbakken60@yahoo.dk
www.nibefodslaw.dk

 

 

Her hvor vi er startet på august, skal vi i 
gang med vores efterårsprogram. Vi har 
holdt corona pause siden starten af marts 
måned. Vi håber at rigtig mange har 
savnet de ugentlige vandreture, og derfor 
er klar til at gå ture igen.
Den 9. september afholder vi ordinær 
generalforsamling, og håber på stort 
fremmøde.
Som bekendt har fodslaw 50-års 
Jubilæum. I den forbindelse arrangerer vi 
i Nibe fodslaw bustur til Viborg. 
Arrangementet er vores efterårsudflugt i 
år.
Nibe fodslaw har fornøjelsen af at få 
tildelt ”Fodslawstafetten” i uge 47, som 
er en bil som skal reklamere for Fodslaw.
Bilen er med diverse logo mv, udenpå, 
ligesom der er reklame materiale i bilen.
Vi skal ud og vise flaget i vores område.
Den skal bemandes i en hel uge så der er 
brug for hjælp til denne opgave.

                Ture i efteråret
09-09-20
Generalforsamling i Huset Grønnegade  
kl. 19.00

Lørdagsture starter (kl. 10.00)
Samkørsel fra P-pladsen overfor 
Sønderbakken kl. 9.30
20-09-20
Efterårsudflugt til jubilæum i Viborg
26-09-20
Skørping Skole
03-10-20
P-plads ved Infohuset Øster Ådal.  Over 
Kæret.
10-10-20
Købmanden i Sønderholm.
17-10-20
Gravlev Kirke
24-10-20
Risevej 3.  9520 Skørping
31-10-20
Vårvej 24, Farstrup
07-11-20
Hammerværket, Zinksvej, Godthåb
14-11-20
Skalhuse 5, 9240 Nibe
21-11-20
Øster Hornum Hallen
28-11-20
Svenstrup Skole, Skolevej i Svenstrup
05-12-20
Juleafslutning Huset Grønnegade kl.13.00
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NYBORG
Gitt e Østergaard, Helletoft en 12, 4. tv., 5800 Nyborg
tlf. 2818 1961 • formand@fodslawnyborg.dk
www.fodslawnyborg.dk

 

SIDEN SIDST 

Da vi fik grønt lys for at forsamles 10 
personer med afstand, startede vi op 
med 3 grupper a’ 10 personer. 

Vi havde startsted 3 forskellige steder i 
Nyborg, med 2 turledere i hver af 
grupperne, dette i tilfælde af vi blev ramt 
af sygdom. Det var godt at mødes med 
medlemmerne igen. 

TURE

Så kom juni meddelelsen om forsamling 
af 50 personer, så kunne vi åbne op for 
vores ture, hvor vi bl.a. har gået nogle af 
de nye ture.

STAFETTEN 

Stafetten kom i Corona tiden, hvor vi 
skiftes til at køre i Fodslawsbilen, hvem 
der havde lyst.  

Fodslawsbilen blev holdt i gang hele 
ugen.

Vi valgte at parkere synlige steder i og
uden for Nyborg, med mere eller mindre 
succes. 

SOMMERFERIE  

Vi har holdt 1 måneds sommerferie og 
5. august startede vi igen op.
Vi glæder os til et godt vandre efterår.  

Vi har bl.a. en 3-dags tur på hærvejen i 
august, med 9 tilmeldt.  

Følg os på vores hjemmeside 
www.fodslaw.nyborg.dk

På foreningens vegne Gitte Østergaard. 
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SIDEN SIDST. Træningsturene om 
tirsdagen og om onsdagen, har været 
pænt besøgt. Tak til turlederne for meget 
afvekslende ture.  
Formandens 25 års formands jubilæum, 
blev fejret med en hyggelig udendørs 
reception. Tak til bestyrelsen og de 
deltagende medlemmer, for gaver og en 
rigtig hyggelig eftermiddag.  

06.08. Samkørsel Ørbækvej 100, kl. 08,30 
til Purreskovvej 6, 5874 Hesselager. Efter 
at have set kirken, går vi ca. 6,2 km eller 
ca. 17 km. Husk madpakke og evt., vand.  

20.09. Bustur til Viborg. Se hjemmeside.

27.09. Tarup Center, p plads v. Netto, 
Rugvang 40, 5210 Od. NV. Kl. 09,30  
Ca. 10 km. 

04.10. Samkørsel Bullerup Brugs, 
Skovhaven, 5320 Agedrup. Kl. 09,30. Vi 
kører til Jægerhotellet for enden af Fyens 
Hovedvej. Start kl. 10,00 på ca. 4,5 eller 9 
km. Husk madpakke (vand kan købes). 

11.10. Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 
5240 Od. NØ. Kl. 09,00 ca. 23 km. Husk 
madpakke. Ledsagerbil. 

18.10. Korup Center, Åbakkevej 69, 5210 
Od. NV. Kl. 09,30 ca. 10 km.

25.10. H. C. Andersen skoven, 
Svendsagervej, 5240 Od. NØ. Kl. 09,30  
ca. 10 km. 

01.11. Odense Å Vandring.
Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 
Od. NØ. Alle kan deltage på en af de 
naturskønne ruter på 6 – 11 – 17 – 23 km. 
Se yderligere på www.fodslawodense.dk

04.11. Bankospil for medlemmer. Bolbro 
Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Od. V. 
Kl. 19,00.

08.11. Klusetvej 4, v. Søhusgrillen, 5270 
Od. N. kl. 09,30 ca. 10 km.

15.11. Sortebro Kro, Sejerskovvej 20, 
5260 Od. S. kl. 09,30 ca. 10 km. 

22.11. Spurvelundskolen, 
Spurvelundsvej 16, 5270 Od. N. kl. 09,30 
ca. 8 km. 

29.11. Ørbækvej 100, 5220 Od. SØ.
Kl. 09,30 ca. 10 km.  

HUSK hver tirsdag kl. 09,30 start fra 
Eddavej 6, 5210 Od. NV. går vi ca. 5 
kvarter. Mulighed for køb af kaffe efter 
turen. 

Følg med på hjemmesiden angående 
kortspil og bowling.  

Vi passer på os selv og på hinanden. 

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

 

Med hensyn til Fodslaw-aktiviteter har 
det - ligesom med meget andet - været et 
rigtig træls forår. Danmark lukkede jo ned 
den 11. marts – men heldigvis kunne vi 
gennemføre indskrivningen til årets ø-tur 
og udlandstur. 

Ø-turen til Klim Strand Camping fra 2. til 
5. juni, der havde 29 tilmeldte fordelt i ni
luksushytter, måtte desværre aflyses. 
ØV.Men rejseudvalget vil gennemføre 
turen i 2021. Tak for det. Det var 
campingpladsen og madleverandøren 
meget glade for. Forarbejdet er jo også 
gjort, så vi glæder os til næste år. 

Det blev så næsten tre måneders pause 
med hensyn til vore træningsture. Det var 
jo først fra 8. juni, at der måtte samles 50
personer, så onsdag den 10. juni kom vi 
heldigvis i gang igen. 
Sidste onsdag i juni havde vi afslutning 
ved Fussingø slot, inden der i juli måned 
er sommerferie. Det blev en meget 
hyggelig aften med supergodt vejr. 
Normalt er menuen pølser med 
tilbehør,men af hensyn til evt. smittefare 
blev det ændret til tosandwiches- 
indpakket. 

Stemningsbillede fra afslutningen 

Heldigvis kommer vi som planlagt til 
Bornholm 21. til 26. aug. Næsten fuld 
bus, idet 49 personer deltager. Det er 
tredje gang, vi besøger solskinsøen - vi 
var der også i 2005 og 2009.                   

Se beskrivelse i sidste blad.  

Helligdomsklipperne - Ja, Bornholm har 
en fantastisk natur. 

Den 12. sept. går vi over til lørdags-
træningsturene, som starter kl. 13.00.

Søndag den 20. september afholder
Hovedforeningen 50-års jubilæums -
arrangement. FraRanders deltager der  
37. Der bliver fælles gratis bustransport. 

Den aflyste tur til Ansager bliver gennem-
ført lørdag den 10. oktober. Det er 
Vandreforeningen Globetrotterne, der 
står for arrangementet.

Andre fremtidige arrangementer: 

4/11 – Banko 
7/11 – Indkøbstur m.m.
?/11 – Filmaften 

  a.g.



40

RIBE
Werner Straadt, Fasanvej 58, 6760 Ribe
tlf. 7542 4150 •  jes.werner@tdcadsl.dk

Lidt nyt herfra. 
 

Håber alle har haft en god sommer selvom alt har været 
nedlukket. 

Vores næste tur er Julemærkemarchen, som altid den første 
søndag i december, det er en tur til støtte for 
julemærkehjemmene, de har stor brug for pengene, da der står 
mange på ventelisten til et ophold og chance for en bedre liv i 
fremtiden, når de kommer styrket hjem fra opholdet. 

Der er samlet start fra Brandstationen kl. 10,00. på 5 eller 10 
km. førte turer, så støt op om det og få en frisk gåtur samtidig. 

Næste tur er Julemotionsturen som altid 2 juledag, 26/12. hvor 
vi alle har godt af at komme ud i det friske luft og bevæger os 
efter alt den gode julemad, så tag vender og naboerne med de 
har også godt af turen. 

Det er førte ture på 5 elle 10 km.  med fælles start kl. 10,00. 
Fra Brandstationen Odins plads 6760 Ribe. 
 
Der skal lyde et stort velkommen til nye medlemmer, håber vi 
ser jer. 

Træningsturene fortsætter hver tirsdag kl. 18,30 fra Mosevej p. 
plads. 

Pbv. 

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 

 

Jeg håber I ALLE har haft en god sommer-
ferie. 

Når du læser dette, rummer af Bladet er 
der kommet nye motionsture for resten 
af 2020. De kan downloades fra forenin-
gens hjemmeside Fodslaw-silkeborg. dk

JULEFROKOST 

Der vil blive afholdt Julefrokost  

Lørdag den 21.  november 2020 

Den afholdes i år på Silkeborg Bad, Gjes-
søvej 40, 8600 Silkeborg 

Nærmere vil blive udsendt primo okto-
ber. Men der vil kun blive udsendt til dem 
jeg har e-mail adresse på. Så hvis du vil 
være sikker på at høre nærmere, så send 
mig en mail, på info@fodslaw-silke-
boeg.dk

Som du nok allerede har fundet ud af, har 
vi indstillet vores aktivitet med at arran-
gere Vintertur ved Silkeborg samt Efter-
årsvandring ved Silkeborg.
Årsagen hertil er at vores afmærknings 
personale er slidt op.  

Vi vil forsætte med ugentlige motionsture 
så længe det er muligt. 

Disse motionsture vil du kunne finde på 
vores hjemmeside.

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

Med Vandre Hilsen   BJARNE 
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Hej Vandrevenner. 
 
Så er sommeren, ifølge kalenderen, ved 
at være ovre og vores onsdags ture er 
genoptaget, stadig med god afstand 
imellem deltagerne.  
Husk at den 26/8 og i september starter 
aftenturene kl. 18.30, så vi kan udnytte 
de lyse timer. Formiddagsturene, mandag 
i ulige uger kl. 10.00, forsætter med fast 
udgangspunkt fra Baldersvej 9, i Stilling. 
Turen ved Himmelbjerget var i år en lun 
aften. Lena havde bagt en fantastisk 
drømmekage, som vi spiste på 
parkeringspladsen ved Himmelbjerget.  
På Ravnsø rundt, var det Kirsten Larsen, 
som stod på rasteplads, med friskbagt 
kage.  
 

 

Bryghusvandringen blev aflyst i Maj, 
men bliver afholdt søndag den 6

september kl.13.00, fra 
Bryghuset, Danmarksvej i

Skanderborg. Der er ruter på 3,6 
og 10 km.

 
 
 
          

 
Lørdag d. 12. september

Afholder vi den 

7.Mossø Vandring

Start kl. 8.30 for 10 og 30 km,              
20 km starter kl.10.30   fra 

Klostermølle P-plads, 
Klostermøllevej 48A                                  
8660 Skanderborg.

Vandringen er ført. Vi går ca. 5,5 
km/timen.  Alle starter samlet, og vi 
kommer tilbage til start efter 10 km. 
Startgebyr: Startkort/IVV 20,- Kr. Gl.

bjælker 25,-  

Mange sensommerhilsener fra 
bestyrelsen 
Grethe 

SKANDERBORG
Grethe Bonde, Spurvevej 4, 8362 Hørning
tlf. 2031 9871 • post@skanderborgfodslaw.dk
www.skanderborgfodslaw.dk
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Hej Vandrevenner. 
 
Så er sommeren, ifølge kalenderen, ved 
at være ovre og vores onsdags ture er 
genoptaget, stadig med god afstand 
imellem deltagerne.  
Husk at den 26/8 og i september starter 
aftenturene kl. 18.30, så vi kan udnytte 
de lyse timer. Formiddagsturene, mandag 
i ulige uger kl. 10.00, forsætter med fast 
udgangspunkt fra Baldersvej 9, i Stilling. 
Turen ved Himmelbjerget var i år en lun 
aften. Lena havde bagt en fantastisk 
drømmekage, som vi spiste på 
parkeringspladsen ved Himmelbjerget.  
På Ravnsø rundt, var det Kirsten Larsen, 
som stod på rasteplads, med friskbagt 
kage.  
 

 

Bryghusvandringen blev aflyst i Maj, 
men bliver afholdt søndag den 6

september kl.13.00, fra 
Bryghuset, Danmarksvej i

Skanderborg. Der er ruter på 3,6 
og 10 km.

 
 
 
          

 
Lørdag d. 12. september

Afholder vi den 

7.Mossø Vandring

Start kl. 8.30 for 10 og 30 km,              
20 km starter kl.10.30   fra 

Klostermølle P-plads, 
Klostermøllevej 48A                                  
8660 Skanderborg.

Vandringen er ført. Vi går ca. 5,5 
km/timen. Alle starter samlet, og vi 
kommer tilbage til start efter 10 km. 
Startgebyr: Startkort/IVV 20,- Kr. Gl.

bjælker 25,-

Mange sensommerhilsener fra 
bestyrelsen
Grethe

SLAGELSE
Bjarne Svejstrup, Dalsgårdsvej 75A, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 40 34 91 32 • svejstrup@outlook.com
https://sites.google.com/view/fodslawslagelse

 

 

Frem til sommerferien. 
Uge 20 var Jubilæumstafetten rund i 
Slagelse kommune, hvor vi fik gjort 
reklame for Fodslaw.

Arnehavehus (lystskoven  Slagelse)

Efter en længere pause genoptog vi vores 
motionsture den 11. juni med god 
afstand. Sommerafslutning med start i 
Kirke Stillinge og til stranden, spisepause 
ved Skovhuset og retur til start og 
afslutning på Jan og Mette`s grønne 
område. Tak til alle fremmødte. 

Sommerafslutning Kirke Stillinge

 

Opstart efter ferien 2. august. 
Aktiviteter som er afviklet inden dette 
blad udkommer.
Førte madpakketure 19 km de 3 søer i 
Sorø samt 14 km på Agersø. 

8 Motionsturer i august hvoraf 4 er 
tilmeldt vandrefestival i Slagelse.

September. Træningsture 
Tors. 03/09- Sorøvej ved nr. 75 Slagelse 
(Tilmeldt vandrefestival) 
Tirs.  08/09- Sorø Banegård 
Søn. 13/09- Sorø Banegård 
Tors. 17/09- Skolevej 2, 4241 Vemmelev
Tirs. 22/09- Sejerøvej 1, Slagelse
(tilmeldt We Walk) 
Søn. 27/09- Lodsvej 1, 4161 Dalmose 
(tilmeldt We Walk) 

Søndag 6. september kl. 10.00 
1 års Fødselsdagsvandring 
Start.: P-plads Antvorskov skole 
Sejerøvej 1, 4200 Slagelse
Førte ture på 10 og 20 km, madpakke 
pause på 20 km turen efter ca. 10 km. 
Turene er gratis. 
Info på vores Facebook side. 

På bestyrelsens vegne Bjarne
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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.

September 
d.  2. Farum Station  
d.  9. Ballerup Station 
d. 16. Svanemøllen Station 
d. 23. Øresund Station 
d. 30. Ishøj til Taastrup Station 

Oktober
d.   7. Hvalsø Station  
d. 14. Lyngby Station 

Ender Sorgenfri station
d. 21. Roskilde Station
d. 28. Albertslund Station 

November 
d.   4. Christianshavn Station
d. 11. Birkerød Station  
d. 18. Friheden Station 
d. 25. Grøndal Station

December 
d.  2. Østerport til Nørreport St. 
d.  9. Ishøj Station
d. 16. Fasanvej Metro Station
d. 23. og 30. december har vi
ingen træningstur

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 29. 
september kl. 19,00 på Nordre 
Fasanvej 103, Frederiksberg. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi 
håber at se rigtig mange af vore 
medlemmer denne aften.

Ole Rømer March 2020
I skrivende stund håber vi at afholde 
vores Ole Rømer marchen søndag den 1. 
november med start fra Gadehaveskolen, 
i Høje Taastrup. Den ligger fem minutters 
gang fra Høje Tåstrup Station, i modsat 
retning af tårnet. Der er start fra kl. 9-11
for 5, 10 og 20 kilometer-ruterne, og fra 
kl. 9-10 for 30 kilometer-ruten. 

Fra træningstur i Roskilde

Vi ønsker alle et godt efterår med mange 
gode vandreoplevelser 

Venlig hilsen Fodslaw 
Storkøbenhavn  
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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.

September
d. 2. Farum Station 
d. 9. Ballerup Station 
d. 16. Svanemøllen Station
d. 23. Øresund Station 
d. 30. Ishøj til Taastrup Station

Oktober
d. 7. Hvalsø Station
d. 14. Lyngby Station

Ender Sorgenfri station
d. 21. Roskilde Station
d. 28. Albertslund Station

November
d. 4. Christianshavn Station
d. 11. Birkerød Station 
d. 18. Friheden Station
d. 25. Grøndal Station

December
d. 2. Østerport til Nørreport St.
d. 9. Ishøj Station
d. 16. Fasanvej Metro Station
d. 23. og 30. december har vi
ingen træningstur

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 29.
september kl. 19,00 på Nordre 
Fasanvej 103, Frederiksberg. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi 
håber at se rigtig mange af vore 
medlemmer denne aften.

Ole Rømer March 2020
I skrivende stund håber vi at afholde 
vores Ole Rømer marchen søndag den 1.
november med start fra Gadehaveskolen, 
i Høje Taastrup. Den ligger fem minutters 
gang fra Høje Tåstrup Station, i modsat 
retning af tårnet. Der er start fra kl. 9-11
for 5, 10 og 20 kilometer-ruterne, og fra 
kl. 9-10 for 30 kilometer-ruten.

Fra træningstur i Roskilde

Vi ønsker alle et godt efterår med mange 
gode vandreoplevelser 

Venlig hilsen Fodslaw 
Storkøbenhavn  

 

Husk
SYDHAVSVANDRING 

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 
med start fra Virkethus, Virketvej 39, 
4863 Eskilstrup. 
Der er start kl. 9.00-12.00 på 5 og 10 km. 
og kl. 9.00-10.00 på 20 km. 
Turene går rundt i skovene og omkring 
Borremosen. 

KOMMENDE MADPAKKETURE 
førte ture på 10 og 20 km. 
LØRDAG, DEN 12. SEPTEMBER KL. 10.00 

FAXE KALKBRUD
med start fra P. plads, Faxe Kalkbrud. 

LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 10.00 
MOTIONSSLANGEN

med start fra 
Folkedanserhuset, Nykøbing F. 

SILDETUR 
LØRDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 10.00 

Spisning kl. 12.30. 
Tilmelding til spisning senest den 24.10. 
Der serveres 1 stk. med mar. sild + 2kogte 
sild eller 2 fiskefileter på rugbrød.
Pris: 50,00 kr. 

KOMMENDE MOTIONSTURE
kl. 10.00 

Sø. 13.9.  P.Plads ved Vintersbølle skole 
Sø. 27.9.   Kulsbjerg fra Kulsbjergvej  
Sø. 4.10. Netto, Stubbekøbing
Lø. 10.10. Generalens Lysthus
Sø. 18.10. P.plads ved Udby Kro 
Lø. 24.10. Virkethus 
Lø. 31.10. Bygaden 32, Nagelsti
Sø. 15.11.Firma Sport, Vordingborg. 
Lø. 21.11. Spurve vej 21, Nr. Alslev
Sø, 29.11. Kulturforsyningen, Nykøbing 

Alle arrangementer vil blive afholdt i 
henhold til myndighedernes anbefalinger 
i forhold til corona situationen. 

Bestyrelsen 
                     

STORSTRØM
Hanne Tønnesen, Skovvej 65, Nr. Kirkeby, 4840 Nørre Alslev
tlf. 2124 5437
htt ps://sites.google.com/view/fodslawstorstroem
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SYDTHY
Jenny Kobberø, Syrenvej 3, 7755 Bedsted
tlf. 5131 6435 • jennykc47@yahoo.dk

 

Hej alle fodslawsvenner! 
 
Så er sommerens træningsture snart 
forbi, så derfor:
Tirsdag den 8. september har vi 
afslutning i Lyngby Redningshus, 
Lyngbyvej i Lyngby. Husk, at der skal 
bestilles håndmadder ugen før, hvis man 
ønsker det. 

Lørdag den 21. november kl. 10:30 
indkaldes der til generalforsamling, som 
afholdes på Syrenvej 3 i Bedsted hos 
Jenny. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Før generalforsamlingen går vi en tur og 
efter spiser vi lidt julefrokost, som 
foreningen betaler i anledning af, at 
Sydthy Fodslaw holder 40 årsjubilæum. 
Drikkevarer har man selv med. Bindende
tilmelding senest den 14.11. 
Man må meget gerne inden da tænke på 
træningsture til næste sæson. Så har du 
et forslag, vil vi i bestyrelsen gerne høre 
herom; enten på selve mødet eller ved 
personlig henvendelse.

Jeg vil her takke dem, som i sæsonens løb 
har lavet ture for foreningen; så mange 
tak til Anna Marie, Søren, Anni, 
Margrethe, Lis, Esther, Mona, Inger og 
Tinne. 
Det blev jo ikke til så mange træningsture 
i år, men jeg håber, at dem, der havde 
givet tilsagn til en tur i foråret, vil stå til 
rådighed til næste år!
 

Træningstur fra Hvidbjerg kirke, inden 
regnvejret gjorde os gennemblødte. Ind 
imellem bygerne så vi brune snegle og 
små frøer på vejene, men sandelig også 
to regnbuer over hinanden.

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

 

Hej. Håber I har haft en god sommer med 
dejlig vandring. En hel del af tiden har da 
indbudt til at komme ud i det fri.
Velkommen til nye medlemmer:
Hans Chr. Johansen, Lis Kjær Juncker, 
Rasmus Phillipsen.  
Vi fik gennemført vores madpakketur. 
Den gik til Tørning Mølle. Vi have fint 
vejr, hyggelig stemning og det er et 
dejligt område. Maden indtog vi ved 
bordene ved Møllen. 
Husk Teglværksvandringen 18. okt kl. 8. 
fra Klubhuset i Nybøl.
Jubilæumstur til Viborg 20. sept. 
Mødested: Kirketorvet kl. 7.15. Ankomst 
kl. 10. Kaffe, rundstykker. Derefter 
vandring 5 eller 10 km 
Kl. 12-14 frokost. Incl 1 øl/ vand.  
Retur kl. 16.
Lørdagsture kl. 14:
5.sept.: Støvlen på Kær 
3.okt Lufthavnen 
31.  okt.  P. Plads B.S Ingemannsvej 6.
14.  nov. Dybbøl Kirke 
28.  nov. Skovvej 4, Gløgg
  
Vandrefalkene: 
søndag 5. sept. Tour de Varnæs fra De 
Gyldne Løve
lørdag 12. sept. Arnkil Skov P-pladsen
Lørdag 26. Sivsø Vandring Hoptrup 
Lørdag 10. okt Helved Friskole 
Lørdag 24.okt. Ullerup Kirke 
Lørdag 7. nov. Kryb I Ly, Sønderskoven 
Lørdag 14. nov. Dybbøl Kirke 
Lørdag 21. nov. Gratelund 4, Dynt 
Lørdag 5. dec. Netto Gråsten Sundsnæs 7 

Lørdag 12. dec. Bovrup Kirkevej 59. 
juleafslutning. 
1. Jan 2021 kl. 14 Nytårstur fra SFS Hallen 
Billeder er fra madpakketuren.    

Husk onsdagsturene kl. 10 fra Kirke-
torvet. 
Hjemmesiden: 
www.fodslawsonderborg.dk 
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        Tønder
  Arne Thodsen
Storegade 22, 1, -4
6780 Skærbæk
toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk

Siden sidst:
Efter en lang ufrivillig pause, er vi 
endelig kommet i gang igen med 
vores motionsture. Den første tur 
efter pausen var den 16. juni, hvor 
Tilly Jannsen havde tilrettelagt en 
tur på 6½ km. 31 friske vandrere 
var mødt op denne dag, hvor vejret
viste sig fra sin bedste side. Turen 
gik bla. forbi Galgestrømmen, og 
den gamle landevejskro 
Henrietteslyst, som i dag er 
privatbolig. Efter turen fik vi et 
stykke kage, som Tilly havde bagt.

Den 30. juni havde vi vores årlige 
grillaften. Gunner Jakobsen havde 
tilrettelagt en skovtur, der gik 
igennem Tønders skove, 
Soldaterskoven, Nørreskoven og 
Hydroskoven. Soldaterskoven er 
plantet i 1929 og frem. Den ligger 
på et gammelt militært område, 
hvor tyskerne først har haft 

zeppelinbase, og Tønder Kaserne 
senere hen øvelsesområde. 
Nørreskoven er tilplantet i 1993, 
da Tønder by havde 750-års 
jubilæum. Hydroskoven har fået 
navn efter virksomheden Hydro, 
som bl.a. fremstiller rør i 
aluminium. 
37 mennesker var mødt op denne 
dag. Vejret var gråt, men holdt dog
tørt. 
Efter turen mødtes vi hos Inger og 
Gunner Jakobsen, hvor vi fik en 
pølse med brød. 

Motionsture:
01. september kl. 19
20. september kl. 14
04. oktober kl. 14
18. oktober kl. 14
01. november kl. 14
15. november kl. 14
29. november kl. 14
Arne Thodsen

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

Siden sidst:
Efter en lang ufrivillig pause, er vi 
endelig kommet i gang igen med 
vores motionsture. Den første tur 
efter pausen var den 16. juni, hvor 
Tilly Jannsen havde tilrettelagt en 
tur på 6½ km. 31 friske vandrere 
var mødt op denne dag, hvor vejret
viste sig fra sin bedste side. Turen 
gik bla. forbi Galgestrømmen, og 
den gamle landevejskro 
Henrietteslyst, som i dag er 
privatbolig. Efter turen fik vi et 
stykke kage, som Tilly havde bagt.

Den 30. juni havde vi vores årlige 
grillaften. Gunner Jakobsen havde 
tilrettelagt en skovtur, der gik 
igennem Tønders skove, 
Soldaterskoven, Nørreskoven og 
Hydroskoven. Soldaterskoven er 
plantet i 1929 og frem. Den ligger 
på et gammelt militært område, 
hvor tyskerne først har haft 

zeppelinbase, og Tønder Kaserne 
senere hen øvelsesområde. 
Nørreskoven er tilplantet i 1993, 
da Tønder by havde 750-års 
jubilæum. Hydroskoven har fået 
navn efter virksomheden Hydro, 
som bl.a. fremstiller rør i 
aluminium. 
37 mennesker var mødt op denne 
dag. Vejret var gråt, men holdt dog
tørt. 
Efter turen mødtes vi hos Inger og 
Gunner Jakobsen, hvor vi fik en 
pølse med brød. 

Motionsture:
01. september kl. 19
20. september kl. 14
04. oktober kl. 14
18. oktober kl. 14
01. november kl. 14
15. november kl. 14
29. november kl. 14
Arne Thodsen

 

Ferien er slut for de motionsture og 
arrangementer, der har holdt ferie.  

Vi indleder med at invitere til 

TIRSBÆK VANDRING

Lørdag, den 05. september 20 

Fra Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 
7120 Vejle Ø.  

Start kl. 8-11
afhængigt af 
distance – vi har 
ruter på 6, 10, 15 
og 23 km. 

Fotos fra området – i foråret.  VEL MØDT.

Senere i september skal vi på bustur til 
hovedforeningens 50-års jubilæum i 
Viborg. Videre skal vi på en række 
motionsture i og omkring Vejle, bl.a. til 
Gadbjerg, Tørskind, Højen, Bredsten og 
Jelling, hvor lokale medlemmer guider os 
rundt. Dejligt! 

Efteråret byder selvfølgelig også på 
sildeturen fra Ravning Station. Det er en 
efterhånden mangeårig tradition som vi 
ser frem til. Standardbemærkning: husk 
bestik!

På grund af corona blev ø-turen 
(oprindeligt til Tunø) udsat til oktober og 
senere ændret til Alrø, som vi glæder os 
til at se nærmere på.  

Som alle andre foreninger var vi lukket 
ned på grund af Coronaen fra midt i 
marts, hvorfor forårets 2 DKT-ture blev 
aflyst. Desværre.  Men der kommer jo et 
forår igen i 2021 med nye muligheder. 

Det lykkedes at genstarte formiddags-
turene allerede 30. april ved hjælp af et 
større antal turledere, hvorefter vi gik i 
grupper af 10 i hver sin retning. Der var 
god tilfredshed med, at vi kunne komme i 
gang igen, og fremmødet steg stille og 
roligt. 

Aftenturene måtte vente til midt i maj, 
hvor vi flyttede startstedet til Vejle by, så 
kunne vi have flere turledere som ved 
formiddagsturene og derved gå i mindre 
grupper. 

På gensyn til et vandrestærkt efterår 20. 

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 
Når dette blad kommer, har vi kun de sidste to tirsdagsture tilbage: 
Den 1.9 fra Simested Kirke, Eveldrupvej 6 med Niels Ole som turleder (61740948)
og den 8.9 fra Aars Bibliotek, Søndergade 24 Aars med Peder som turleder (20559801) 

Efter denne tur er der generalforsamling, hvor foreningen er vært ved kaffen.
På valg i år er: 
Erik Risager
Erna Jensen
Krista Byrialsen 

Tilbage er også vinterturen i Jenleskoven fra Keldalvej 
den 5.12 kl. 13, hvor der efter turen er gløgg og æbleskiver.  
Om vi laver lørdagsture i vinter, er endnu ikke fastlagt. Tilslutningen sidste vinter var ikke 
overvældende, men måske har vi noget til gode efter corona-nedlukningen.

PBV. Gerda Hansen 

VESTHIMMERLAND
Niels Ole Rask, Glerupvej 27, Kloutrup, 9620 Aalestrup
tlf. 6174 0948 • norask2905@gmail.com



51

VIBORG
Lars Nielsen, Odshøjvej 8 st. th., 8800 Viborg 
tlf. 5125 2314 • fodslawviborg@hotmail.com
www.fodslawviborg.dk

 

Hej Vandrevenner        
I Viborg starter vi op med at have travlt som altid        
Jubilæum 50 år  
Vi har stillet et hold på over 50 pers til Hovedforeningens jubilæum, håber det 
kan afvikles planmæssigt. 
Motion for Nyrerne.       
Vi vil gerne invitere til Velgørenhedsarrangement søndag den 13. september på 
Hald Ege skole, Egeskovvej 75 8800 Viborg. 
Ruter på 1,5 – 3 – 6 – 12 km pris 25 kr. overskuddet går til Nyreforeningen. Se 
mere på vores Hjemmeside. 
Efterårsferie aktiviteter for børn.       
Afvikles onsdag d 14. okt kl. 17,30-19,30 i samarbejde med Viborg Bibliotekerne. 
Tilmelding påkrævet på ferieaktiviteter.dk  
Se mere på vores hjemmeside.  
Fællestur       
Vi har den 17-10 inviteret Ikast/Brande samt Skanderborg Fodslaw med på tur 
fra Ans skole omkring Tange sø og Gudenå samt bytur i alt 3 forskellige ruter i 
forskellige tempo og forskellige starttider. Afslutter med lidt mad og drikke, 
invitationerne er sendt ud        
Strikke/vandredag d. 24. oktober  
En oplevelse for livet. Se mere på vores hjemmeside /opslag. 

                                                                 
Ses derude  
Mvh Lars Nielsen
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AALBORG
Lissy Olsen, Blåmejsevej 4, 9230 Svenstrup J.
tlf. 5052 7185 •  lissyolsenlo@live.dk
www.fodslaw-aalborg.dk

 

Siden sidst:
Har vi ikke oplevet særlig meget i 
Fodslaw Aalborg, idet vi har haft corona 
pause til den 4. august. Men vi har jo 
gået/cyklet hver for sig og vejret har 
heldigvis været med os. Fra en af mine 
gåture er her et billede af den flotteste 
mark med korn, valmuer og kornblomster  

Kommende aktiviteter:
Af særlige arrangementer har vi 
den 5. september Jyske Ås – en 
ført vandring delt i tre etaper. 
Se beskrivelsen i vandrekalenderen eller 
på Fodslaw Aalborgs hjemmeside og på 
Facebook. Vi håber at se rigtig mange 
vandrere – både fra vores egen forening, 
men også fra andre Fodslaws foreninger - 
på denne smukke tur.   

Vores samkørsels tur i år bliver 
den 20. september til 
Hovedforeningens jubilæums 
vandring og frokost i Viborg.
Se beskrivelsen i Fodslawblad nr.2/2020 
side 4. Tilmeldingsfristen var den  
3. august.  

Som noget NYT er tidspunktet for vores 
lørdagsture ændret til kl. 10.  
12. september P-plads Borgmester 
Jørgensens vej – ved Golfparken, 
9000 Aalborg 
19. september Lille Vildmosecentret, 
Birkesøvej 16, Dokkedal, 9280 Storvorde 
26. september P-pladsen på Solhøjsvej i 
Gug. Den ligger 150 m fra Sønder 
Tranders Vej lige ved Gug skole, 
Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ 
3. oktober Grindsted Hallen,  
Hammervej 90, 9310 Vodskov
10. oktober Mulighedernes Park. 
P-pladsen v/Bygaden, 9200 Aalborg SV 
17. oktober Skulpturen Gåsepigen, 
Vesterbro, 9000 Aalborg. Denne gang 
skal vi se på gavlmalerier vest for 
Vesterbro 
24. oktober Rema 1000, Rødhøjsvej 4, 
9280 Storvorde 
31. oktober Sundheds- og Kvartershuset, 
Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø 
7. november P-pladsen v/Hundeskoven, 
Hadsund Landevej 422, Lundby Krat, 
9260 Gistrup 
14. november P-pladsen ved Skansen, 
Skansevej, 9400 Nørresundby 
21. november P-pladsen v/Tulip(Gøl 
Pølser) 9230 Svenstrup J. Vi slutter turen 
hos Lissy og Tom, hvor der serveres 
æbleskiver og gløgg 
28. november kl. 10.30 julefrokost 
Holdes i fælleshuset, Hasselhøj 3, 9000 
Aalborg. Vi går en mindre tur inden 
frokosten. Prisen er 150 kr. inkl. 
drikkevarer pr. medlem af Fodslaw 
Aalborg. Tilmelding til Birte tlf. 22908067 
senest den 21. november.   
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AARHUS
Anders Jensen, Kirkevænget 78, 8310 Tranbjerg
tlf. 2074 5458 • formand@aarhusfodslaw.dk
www.aarhusfodslaw.dk

VI ER IGANG IGEN 
Coronaen har været og er stadig over os. 
Vi skal holde afstand og passe på 
hinanden. Vi ser ude i samfundet kniber 
det nogle gange med at huske, og vi tror 
at alting er som før. Lidt fest og et par 
dråber vand fra oven og vi klumper os 
sammen. Det er bare ikke godt nok, nogle 
er mere udsatte end andre og vi har alle 
pligt til at følge de retningslinjer, der 
fastsættes. Vi arbejder i bestyrelsen på at
kunne gennemføre så meget af 
programmet som overhovedet muligt, 
men der kan komme begrænsninger som 
gør at noget må aflyses eller afvikles 
under andre begrænsede former.  
Træningsturene er godt i gang og der er 
pt. ingen problemer, så kig bare i halvårs 
oversigten og kom ud i naturen og nyd 
det, men indendørs arrangementer kan 
være i fare. Så hold venligst øje med 
vores hjemmeside for eventuelle 
ændringer. 
Med forbehold ser vores tilbud ud som 
flg.: 

HASLEBAKKER  

Lørdag den 19. september  
Start fra Åby skole kl. 9.00. Det er en ført 
tur på ca. 30 km, hvor vi går med ca. 5,5 
km/t. Der er rastepladser, hvor der kan 

købes kaffe, kage, madpakker samt øl og 
vand. Startgebyr på 25 kr.  

Næste år bliver det med et nyt startsted 
og ændring af ruter.  

Husk busturen den 20. september til 
Fodslaw’s 50-års jubilæum – du er vel 
tilmeldt. 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 26. september kl. 19.30 er
der generalforsamling i Pyramidesalen på
Tranbjerg Lokalcenter, Torvevænget 3A. 

Der serveres smørrebrød kl. 18.30 for 
dem der har tilmeldt sig til spisning. 
Tilmelding til Anders på mail eller sms.
Dagsorden iht. lovene, som kan ses på 
hjemmesiden.  
Dog kan vi oplyse, at der skal vælges ny 
formand og mindst en ny suppleant. 
Yderlige kunne vi godt bruge to mere i 
bestyrelsen, så mød talstærkt op.

MOESGAARDVANDRING
I weekenden d. 24. – 25. oktober er der 
store vandreweekend i Aarhus. 



54
 

Postens marchforening har i år en 100 km 
Euraudaxtur fredag aften kl. 21.00. Start 
fra Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 
8260 Viby J. Se mere på postens-mf.dk 
under Marcharrangementer. 
 
Lørdag kl. 16. har Aarhus Fodslaw 
aftentur på 10 km. fra Beder skole og 
søndag kl. 9. er der Moesgaard-vandring 
med ruter fra 6 til 24 km. – også fra Beder 
skole. 
Du kan overnatte på skolen fra lørdag til 
søndag. Skolen er åben lørdag fra kl. 15. 
lørdag kl. ca. 19 vil der være aftensmad. 
Tilmelding til aftensmad og overnatning 
til Anders på sms eller mail senest 
mandag den 19.oktober. 
Pris for overnatning er kr. 40,00 og 
aftensmaden koster kr. 70,00 incl. kaffe  
 

 
Hjælpere.  
Vi har brug for en masse frivillige hænder 
til at hjælpe både lørdag og søndag. Der 
er opgaver lørdag i køkkenet og til 
servering af mad om aftenen. Søndag 
mangler vi hjælpere til at bemande 
startsted, salg på startstedet og 
rastepladser på turen. 
Du kan høre mere på generalforsamlin-
gen og tilmelde dig til Carl Henrik eller på 
2246 0446 Erik Skals kan også kontaktes 
på træningsturene. 

BUSTUR 
Søndag den 1. november kører bussen til 
Fodslaw Odense hvor der er Odense Å 
vandring Vi starter kl. 7.00 fra 
Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 8260 
Viby J. Prisen er 50 kr. for Aarhus-
medlemmer og det er incl. kaffe og 
rundstykke i bussen samt startkort.  
Du skal tilmelde dig senest den 22. okt. 
på kasserer@aarhusfodslaw.dk og 
betaling på bankkonto 9395-0000990213  
 

JULEMÆRKERMARCH      

 
Søndag den 6. december fra 
Rosenvangsskolen kl. 9. 
Vi stiller selvfølgelig hold. Erik 
Vandet/bestyrelsen tager imod din 
tilmelding og betaling senest d. 10. 
november. Pris for medalje er 70 kr. 
Diplom koster 30 kr.  
Startkort med 4 skrabelodder koster 100 
kr. 
 
JULEFROKOSTTUR 
Traditioner skal holdes i hævd! 
Reserver derfor søndag den 13. 
december til en god vandretur og en 
hyggelig julefrokost i Aarhus Fodslaw.  
Læs mere i næste blad. 
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SKRIVEVEJLEDNING

Redaktionen ser gerne følgende ret-ning-
slinjer 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 
bladnummer.
filen gemmes på følgende måde: 
foreningsnavn-nr-årstal 

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

BILLEDER

Forsiden: Staffeten i Søndernorg  

Bagsiden: Billeder fra HVV 2016
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