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FORMANDEN HAR ORDET

  

Formanden har ordet 
Sommeren er over os, og i skrivende 
stund har vi det fineste vandrevejr. Jeg 
håber virkelig, at mange benytter sig af 
de mange muligheder, der er for at 
opleve vores fantastiske natur, når den er 
allersmukkest overalt i landet. Jeg 
fornemmer, når jeg ser på de sociale 
medier, at også rigtig mange udfordrer 
sig selv med vandreture i såvel Danmark 
som i udlandet.    
 
Repræsentantskabsmødet              
Midt i juni måned fik vi afviklet årets 
repræsentantskabsmøde, dog i en ”light” 
udgave. Jeg er sikker på, at alle har det 
godt med, at vi fik det gennemført. Der 
blev valgt en ny næstformand; Carsten 
Mortensen fra Thurø, og velkommen til 
ham. Desværre lykkedes det ikke at få 
fundet suppleanter til region 1 og 2. 
Region 3 valgte Hanne Tønnesen fra 
Fodslaw Storstrøm; også velkommen til 
hende. Det lykkedes heller ikke at finde 
en suppleant til forretningsudvalget. Vi 
var alle enige om, at vi ville fortsætte 
resten af året uden de nævnte 
suppleanter. Vi håber på, at der kan 
findes personer til posterne på 
repræsentantskabsmødet i februar 
måned 2022. Mødet holdes i Holstebro.  
 
Hærvejsvandringen                                                  
Var vi desværre nødt til at aflyse, men jeg 
kan forsikre jer om, at vi vil gøre alt, hvad 
der er muligt for at gennemføre den i 

2022. Programmerne er allerede i 
trykken i skrivende stund og kommer på 
gaden i starten af september måned. Du 
kan også nu tilmelde dig via vores 
hjemmeside www.fodslaw.dk. 
 
Jubilæumsarrangementet                    
Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at få 
alt på plads til vores store 
Jubilæumsarrangement den 5. 
september, og vi glæder os helt vildt til at 
mødes og få nogle gode timer sammen 
med jer. Vi skal have en masse snak om 
gamle dage og alle de gode minder fra 
alle årene, der er gået.      
 
Julemotionsturene                               
Vi ser frem til, at vi igen kan få afviklet de 
traditionsrige ture i juledagene. Vi er ved 
at have alle tilmeldingerne inde. I løbet af 
de kommende måneder vil der komme 
forskelligt materiale ud til de 
lokalforeninger, der afholder turene.  
 
DKT ture                                                          
Jeg vil gerne opfordre alle til komme 
afsted rundt i landet på de mange DKT 
ture, der arrangeres. Det er utrolig vigtigt 
for hver enkelt forenings økonomi og for 
hele sammenholdet i vores forening, at vi 
kender hinanden og oplever naturen i de 
forskellige egne af landet.  
 
Vi ses i Hald Ege Idrætscenter på søndag                                                
 
Jens Peder Kristiansen 
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Redaktøren fylder .. Diverse vandreture  

Ja jeg må jo hellere overholde retningslinierne for indlæg til bladet som er beskrevet på 
side 47.

For dælen der er længe side jeg har “måtte” skriver noget for at få bladet fyldt ud så det 
svarer til et sidetal som går op i 4, men mon ikke det lykkes også denne gang.

Billeder 

Jeg er i konstant underskud af billeder og er derfor taknemlig for de billeder jeg får 
tilsendt og som jeg må bruge i bladet, men men jeg kan sagtens bruge flere ... 
Når nu bladet er landsdækkende, så vil det være rart at jeg modtager billeder fra alle 
landsdele eller regioner, for at komme så vidt omkring i landet, lige fra Skagen til Græns-
en og fra Blåvand til Christiansø, det kunne være at hvis billederne er flotte at det kunne 
trække en person eller en forening forbi næste gang I har et arrangement. 
Nu behøver det ikke kun at være foreningerne der sende billeder, det må meget gerne 
være det enkelte medlem der sender ind, og gerne med beskrivelse af hvad, hvor.
Jeg kan ikke love at de indsendte billeder kommer i det først kommende blad, men så 
måske det næste.

Læserbreve

Modtages også meget gerne, det kan være fra en Fodslawrejse eller en foreningsudflugt, 
eller par et par stykker som har valgt at gå en tur sammen, og oplevet noget som de 
syntes de vil dele med os andre. der må selvfølgelig gerne være billeder med.
Det kunne også være at der var en som har fået en ide som bør spredes, for at andre kan 
få inspiration.
Efter at de fleste DKT ture har være aflyst i omkring et års tid pga Corona, (det er heldig-
vis slut nu) har jeg bemærker at flere og flere er begyndt at gå Kløverstier rundt omkring 
i landet, det vil være dejligt med et indlæg som fortæller lidt om de forskellige ture og 
hvorfor vi andre skal gå dem.

Så send de billederne og historier som du/I vil dele med os andre til mig på email:

fodslawbladet@gmail.com

Så lykkes det næste at få fyldt siden ud 

Vi ses derude - Hygge hejsa Ivan 

Planetstien med Fodslaw Lemvig 9. maj 2021

Hjarbæk fjord rundt med Fodslaw Viborg 8. maj 2021

Hald Sø rundt med Fodslaw Viborg 12. juni 2021
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Fodslaw medlemmer mulighed for at 
opnå 15% rabat i alle Friluftsland butik-
ker og The North Face stores i Danmark 
ved fremvise nyeste medlemsblad med 
medlemsnummer. dog ikke på nedsatte 
varer.

Se mere på www.friluftsland.dk

Rabat på 10% ved fremvisning af nyeste 
medlemsblad med medlemsnummer. 
Rabatten kan ikke kombineres med an-
dre rabatter og ydes ikke på i forvejen 
nedsatte varer. På deres hjemmeside 
kan du få rabatten ved at skrive fod-
slaw150222 i feltet “Benyt gavekort”.

Se mere på www.fjeldogfritid.dk

Eventyrsport tilbyder 10% rabat i alle 
deres butikker på ikke nedsatte varer. 
Vis dit medlemsblad med medlem-
snummer af dit medlemskab af Fodslaw 
eller oplys koden 8615 for at få rabat-
ten. På aftensarrangementer i butikken 
kun for medlemmer gives 20% rabat

Se mere på www.eventyrsport.dk

Wrightsock tilbyder 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 rabatten.

Se mere på www.footing.dk

Vandreshoppen er en webshop, som til-
byder 10% rabat på alt. For at opnå rab-
atten skrives Fodslaw10 i kuponkoden, 
og rabatten indregnes i beløbet.

Se mere på www.vandreshoppen.dk

Wolf Camper arrangerer gerne 
hyggelige kundeaftener, hvor I får mu-
lighed for at fordybe jer i Wolf Campers 
friluftsprodukter. Ring til Wolf Camper 
på tlf. 9896 2023 for at få flere infor-
mationer, hvis jeres lokale forening vil 
benytte tilbuddet om kundeaften.

Se mere på www.wolfcamper.dk

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

RABATAFTALER 

  

Repræsentantskabsmøde: 
Det lykkedes ikke at få valgt en ny formand for Dansk Motions Forbund på det ordinære 
repræsentantskabsmøde lørdag den 26. juni 2021, i Aarhus. Mødet blev afsluttet uden 
valg og der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Lørdag den 11. september kl. 13.00 i Ellehøjskolens kantine, Jernaldervej  
5, 8210 Aarhus V.  
Der kan, mod forudbestilling ved henvendelse til Postens Marchforening, købes frokost 
som serveres kl. 12.00 
Vi håber på fremmøde fra alle medlemsforeninger så der kan vælges en fuldtallig 
bestyrelse. 
 
Coronakrisen: 
Tilsyneladende er vi nu på den rigtige side af denne verdensomspændende pandemi. 
De fleste medlemsforeninger har fået gang i deres motionsture i ugen løb og der er igen 
fuld gang i vandringerne i weekenderne landet over. 
Der er imens disse linjer skrives ikke nogen aflysninger i vandrekalenderen. 

 
Men der kan stadig være ændringer i nogle arrangementer 

så hold dig opdateret på hjemmesiderne 
www.dmf-ivv.dk 

www.vandrekalenderen.dk 
 

Der tages alle mulige forbehold for nye indgreb fra regeringen. 
 

 
På bestyrelsens vegne 
Fungerende formand 

Gunner. 

DANSK MOTIONS FORBUND
Gunner Faarup Nielsen, Kr. Poulsensvej 24, 7430 Ikast 
tlf. 2173 6261 • formand@dmf-ivv.dk
www.dmf-ivv.dk 
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Hej alle 
 
Dette er vores sidste indslag fra 
Fodslaw Bjerringbro. 
 
Vi har haft vores nytårstur og 
derefter vores generalforsamling, 
hvor det blev besluttet at nedlægge 
vores lille forening, dette blev 
enstemmig vedtaget. 
Der blev efterfølgende afholdt en 
ekstra ordinær generalforsamling, 
hvor der også var enstemmighed om 
nedlæggelse af foreningen. 
Efterfølgende var der grill aften hos 
Dorte & Iver. 
 
Vi vil gerne takke alle Fodslaw’s 
venner for de mange gode og 
hyggelige timer og jeres store 
opbakning til vores marcher gennem 
tiderne. 
 
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

  

SIDEN SIDST 

Vi har stort set fulgt vores program for april 
kvartal med forbehold for restriktioner i 
forbindelse med Covid-19, dog har vi måttet 
aflyse vores Stjernevandring i april for andet 
år i træk.  

Vi har afholdt vores generalforsamling, med 
lidt forsinkelse, fredag den 25. juni. 

FREMTIDEN 

Vi har planlagt følgende ture i juli kvartal: 

Den 2. august klokken 18.30 fra Seest Kirke i 
Kolding.  

Den 9. og 10. august klokken 09.00 har vi 
silde- og hyggetur fra P-pladsen ved 
Engelsholm Slot. Det varer hele dagen. 

 

 

 

 

 

Den 16. august klokken 19.00 har vi 
hjælpermøde i forbindelse med vores 
Hvidbjergsvandring den 21. august. 

Den 21. august klokken 09.00 afholder vi 
Hvidbjergsvandring fra Kirstinebjergskolen 
(Bøgeskovskolen), Bøgeskovvej 37B, 7000 

Fredericia. Vi har 3-5-11-16 og 21 kilometer 
ture, så der skal nok være noget for enhver. 

Den 24. august klokken 18.00 har vi tur fra 
Fjordalleen, sidevej til Skullebjergvej, Østerby 
Trelde, 7000 Fredericia. 

Den 30. august klokken 18.00 har vi tur fra P-
pladsen over for Hotel Trinity. 

Den 5. september tager vi til Viborg med en 
bus fuld af glade medlemmer, hvor vi kan 
være med til at fejre et forsinket jubilæum for 
Fodslaw. 

Den 11. september klokken 09.00 har vi tur 
fra Houens Odde, Kolding Landevej 14, 
Kolding. 

Den 19. september klokken 14.00, har vi tur 
fra P-pladsen ved Naturcentret, Galsklintvej, 
Middelfart. 

Den 26. september har vi tur til Bågø ved 
Assens, det er en heldagstur, så vi har 
madpakke med og vi bliver guidet rundt på 
øen og kan efterfølgende trave nogle ture, 
som man nu har lyst til. 

Den 2. oktober klokken 09.00 har vi tur fra P-
pladsen ved Bi-lidt, Fruetoften, Rands, 
Fredericia. 

Vores Østrig ture i 2021, blev vi desværre 
nødt til at aflyse på grund af Covid-19, men vi 
planlægger de 2 ture i ugerne 25 og 32 i 2022. 

Med vandre hilsen Fodslaw Fredericia 

FREDERICIA
Bent Ebbesen, Langelandsvej 22, st. 4, Skærbæk, 7000 Fredericia
tlf: 5178 6173  • bent.tove@hotmail.com
www.fodslaw-fredericia.dk
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SIDEN SIDST.  

Generalforsamling. Den 15. juni.  
Så kunne vi endelig komme til at afholde 
generalforsamlingen, som skulle have 
været afholdt i februar. 
Den gik ikke helt som planlagt, da vores 
formand Henning Frederiksen desværre 
blev syg tidligere på året, og derfor 
ønskede at stoppe som formand.  
Det lykkedes ikke at finde en ny formand, 
men bestyrelsen fortsætter med 5 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
 

Ladywalk. Den 30. – 31. maj.  
Ladywalk blev afholdt efter de dengang 
gældende COVID-19 restriktioner og 
anbefalinger, så det foregik noget 
anderledes i år.  
Det største hold var FKI med 127 
deltagere. Rødspætternes hold var 
næststørst, med 24 deltagere. I alt var 
der 856 deltagere i Frederikshavn.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER.  

Fodslaws 50+1 års 
Jubilæumsarrangement. 
Søndag den 5. september. 
Vi har arrangeret en bus til at køre til 
Viborg, og vores forening giver tilskud til 
busturen.  
Et arrangement, som vi glæder os til.  
 

Heldagstur med 
madpakke.  
Lørdag den 2. oktober  
kl. 09.00. 

Torben Hyldig er turleder på en ført 
vandring på 15 – 20 km. Der er start fra 
Hotel Højgården i Fjerritslev. Efter turen 
kan der købes kaffe og kage på hotellet.  
 

Tapas aften. 
Fredag den 15. oktober kl. 18.00. 
Vi har lejet Ungdomsborgen til en 
hyggelig aften med god mad for vore 
medlemmer med ledsager.  
Invitation med pris og tilmelding 
udsendes sammen med nyhedsbrevet for 
4. kvartal 2021.  
 

Julemærkemarchen.  
Søndag den 5. december. 
Julemærkemarchen 2020 
blev pga. COVID-19 
ændret til en virtuel vandretur, hvor man 
måtte gå sin egen tur. I år forventer vi at 
kunne afholde marchen som vi plejer. 
Startstedet er Bangsbo Frejas Klubhus, 
Vrangbækvej 115, Frederikshavn.  
Startgebyrer ved forud tilmelding: 
Startkort kr. 30,-. Med medalje kr. 70,-. 
Information om tilmelding til Fodslaw 
Frederikshavns hold udsendes sammen 
med nyhedsbrevet for 4. kvartal 2021. 
 

Nye medlemmer: 
Det er blevet til en del nye medlemmer i 
løbet af det sidste år. Velkommen til: 
Carl Johann og Kirsten, Anette, Vibeke, 
Bente og Aksel, Hanne og Henrik,  
Bjarne, Ulla, Annegrethe, Pia, Kim og 
Inge, Flemming, Solveig og Torben, Rita, 
Else, Hanne, Birgit, Tove, Kurt.  
 
Pbv. Maja 

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

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

      

Nyt fra Grenå. 
 

Siden sidst. 
 

Vi har været til ladywalk, vi nød,  at der var rullende start, så vi ikke gik så tæt, vi kunne 
rigtig nyde den flotte natur. 
 
Vi havde en dejlig rygsæktur omkring Stubbe sø, med start og slut ved Ørnbjerg mølle. 
 
Vi måtte desværre aflyse Fornæsmarchen, men nu er vores aktiviteter ved at være som de 
plejer, og det kan vi godt lide, dog har vi selv vores kaffe med til pausen, det plejer at være 
dem der planlægger og gennemfører turen, der sørger for det, men det venter vi med lidt 
endnu. 

Fremtiden 
 
Vi har bestilt kaffe og lagkage på Gjerrild kro, som afslutning på torsdagsturerne. 
 
Vi vil deltage i Fodslaws jubilæum i Hald Ege. 
 
11 september har vi prøvetur til Dyssemarch, og der er frokost hos Sonja og Wolfgang. 
 
 

Dyssemarch. 
 

3. oktober 2021 ved Midtdjurs friskole. 
Der startes mellem kl. 9 - 11 dog skal 25 km gængere starte før kl.10. 

Som sædvanligt er der 5 - 12 - 17 - 25 km ruter 
 og mulighed for at høre krondyrene brøle. 

 
Dejligt at vi snart har normale tilstande igen. 
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HADERSLEV
Helge Tobiasen, J H Schmidts Vej 44, 6500 Vojens
tlf. 2583 0823 • email@fodslaw-haderslev.dk
www.fodslaw-haderslev.dk

  

Efter en lang periode med restriktioner af 
forskellig art kan vi nu efterhånden se 
frem mod mere normale tilstande.  

I skrivende stund har vi taget hul på et 
nyt kvartalsprogram med mange spæn-
dende tilbud, og medlemmerne er ved at 
vende tilbage efter sommerferie, så vi er i 
daglig gænge med de ugentlige ture. 

Programmets første 
særlige aktivitet er del-
tagelse i Fodslaws jubi-
læumsarrangement i 
Hald Ege den 5. septem-
ber, hvortil vi netop har tilmeldt 48 delta-
gere. Bussen er bestilt og vi glæder os. 

Weekenden efter del-
tager vi som hold i Sta-
fet for Livet, som i Ha-
derslev har udviklet sig 
til en sand folkefest.  

Siden 2019  har vi  ikke kunnet afvikle vo-
res kalenderture, men nu ser vi frem til at 
afvikle Slivsø Vandring 2021 helt normalt.  

 

Efter den lange stilstand med hensyn til 
de længere ture håber vi, at mange har 
lyst og behov for at komme ud igen.   

Man skal bestemt ikke holde 
sig tilbage, for der er rigelig 
med plads på ruterne om-
kring Slivsø, og vi har erfarne 
folk til at betjene cafe og ra-
stesteder. 

Som medlem af Fodslaw er man jo en del 
af et fællesskab, og netop samværet har 
stor betydning, men her efter Corona-ti-
den har vi et socialt efterslæb. Derfor har 
vi her i efteråret planlagt et medlems-
møde, hvor det sociale skal være i fokus, 
men samtidig er formålet at tage pulsen 
på foreningen og forsøge at pejle os frem 
til, hvad medlemmerne ønsker og forven-
ter, så vi som lokalforening kan følge med 
tiden. 

I år ser vi også frem til igen at gennem-
føre den årlige udflugt i form af bustur 
med indlagte vandreetaper sluttende 
med kaffe og lagkage på et traktørsted. I 
år drejer det sig om den nyetablerede 
1864 grænsesti fra Vadehavet til Konge-
åen. 

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

De bedste hilsner fra 

Fodslaw Haderslev 
         

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

  

Hej Fodslawvenner 
 
  Endelig nærmer vi os mere normale til-
stande såvel i Danmark som i Fodslaw. 
Sundhedsstyrelsens test- og vaccinations-
strategi, synes at have båret frugt. Men 
ser vi os omkring i verden, går det mange 
steder den forkerte vej, så vi kan aldrig 
føle os helt sikre mod nye restriktioner. 
   Vi skal denne gang byde Robert Hove, 
Kirsten Schønnemann, Karen Nielsen og 
Villy Poulsen velkommen i Fodslaw. 
  Grillturen den 29. juni var faktisk årets 
første planlagte arrangement, så det for-
tæller lidt om vore fortrædeligheder. Vi 
havde valgt at afholde årets generalfor-
samling sammen med grillturen (for at få 
den afholdt) – det gør vi nok ikke en an-
den gang. Selve generalforsamlingen blev 
et tilløbsstykke og bestod som sædvanlig 
af beretning, fremlæggelse af regnskab 
og diverse valg. Der var stillet to forslag 
til behandling. 1: Navneskift fra Hadsund 
Fodslaw til Mariagerfjord Fodslaw. Af 
praktiske og økonomiske grunde blev 
dette nedstemt. 2: Betaling på rasteplad-
ser ved motionsture uden kontanter. Re-
sultatet blev vel, at man selv bestemmer 
– bare der bliver betalt (selvjustits). 
   Vore motionsture tirsdag aften er fort-
sat pæn besøgte, og den 7. september 
har vi den sidste i denne omgang. Heref-
ter går vi over til lørdage kl. 13.00, første 
gang er den 18. september fra Als Odde.   
  Lørdag den 2. oktober har vi sildetur fra 
Fælleshuset på Markussens Bro, vi mødes 
ved indkørslen til Aldis p. plads. Travetu-
ren og efterfølgende traktement er for 

foreningens medlemmer. Husk tilmelding 
til Rita på en motionstur eller 
 tlf.: 9857 1946 / 3059 4457 inden den 
25. september. 
  Turen den 9. oktober er i forbindelse 
med Lyserød lørdag under Kræftens Be-
kæmpelse. Kaffe og kage koster 10 kr. 
kontant, og evt. bidrag går til Støt Bry-
sterne kampagnen. 
  Lørdag den 27. november har vi gløggtur 
fra Glerupvej 63, i Glerup såmænd. Om-
kring halvvejs er der mulighed for at købe 
gløgg og æbleskiver. 
  Fredag den 3. december, og ikke den 4. 
som fruen har skrevet i programmet, 
(hun har fået skæld ud) afholder vi vor 
succesfulde: JULEFROKOST i Fælleshuset 
på Marcussens Bro kl.18.00. Tilmelding, 
betaling m.m. se udsendte program. 
 
 Bagsiden (delvis genbrug fra 2010) 
  Jeg elsker at rode med nye og gamle ny-
heder, og her er nogle få i notitsform. 
Efter det store jordskælv i Lissabon, bliver 
det besluttet at lukke den åbne Richter-
skala. Da det ingen virkning har, åbnes 
den igen flere år senere. 
  Opfindere af vaterpasset, Vattera Passo, 
flygter over hals og hoved med sejlskibet 
”Pampas” til Sydamerika, efter at have 
modtaget en stævning fra bystyret i Pisa. 
  Paven helgenkårer i huj og hast Adam 
og Eva, til forsvar for Skabelsesberetnin-
gen, efter at der er udkommet en bog 
med titlen ”Arternes oprindelse” af en 
hidtil ukendt forfatter ved navn Charles 
Darwin. 
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HERNING
Jens Kristian Pedersen, Soldalen 23, 7480 Vildbjerg
tlf. 30102719
www.fodslawherning.dk

 
 
 
 
Lidt nyt fra Herning 
 
Endelig fik vi i juni afholdt vores 
generalforsamling og valgt ny bestyrelse,  
som efterfølgende har konstitueret sig.  
Formand: Ken Poul Jensen 
Næstformand: Lene Bang Nielsen 
Kasserer: Hanne Andersen 
Sekretær: Anna Nielsen 
og tak til Aase Irene Christensen som gik med i 
bestyrelsen og Vera Horsted og Ester Andersen 
som suppleanter. 
 
TAK til Jens Kristian Pedersen og 
Carsten Lindstrøm Nielsen for deres store 
arbejde i Fodslaw Herning. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med vores 
årlige grillaften. Som altid meget velforberedt 
og en hyggelig aften. 
Stor tak til Anna Grethe og Ove for med deres 
hjælp og gæstfrihed lykkedes det.  
 
Siden sidst har vi afholdt vores majmotions ture 
med pæn deltagelse.  
 
Knudmosevandringen druknede i regn og kun 
15 M/K trodsede vejret. 
Det store arbejde med afmærkning af ruter var 
det ikke værd.  
Skal nytænkes til næste år. 
 
Til gengæld en fin aftentur fra Elmers hus i Søby 
med mange nye deltagere. 
 
Også turen fra Skovsøen i Vildbjerg var vellykket. 
 
Så er sommerferien forbi og vi er startet op på 
vores vandreture igen, hvor nogle af turene som 
noget nyt er delt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Program - 2. halvår 2021 kan ses på 
hjemmesiden. 
 
Lørdag d.11.september kl. 13.30 Tjørring gl.Kirke 
Delt tur 10 km og 5 km 
 
Madpakketur lørdag d. 18. september kl. 10.00 
Bølling sø rundt ca. 13 km (tempoet tilpasses) 
 
Lørdag d. 25. september kl. 13.30 i Lemvig 
Tur på ca. 10 km som afsluttes med kaffe/kage  
(aftal samkørsel) 
 
Lørdag d. 2. oktober kl. 13.30 Gjellerup Kirke/ 
Delt tur på 10-12 km og tur på ca.5 km 
 
Lørdag d. 9. oktober kl.10.00 Elmers Hus  
med udsigtspunkt. Tur på ca. 10 km 
 
Lørdag d. 16. oktober kl. 13.30 Meny i Vildbjerg 
Tur på ca. 10 km 
 
Lørdag d. 30. oktober Nørlund Plantage/delt tur 
Tur på ca. 8 km og tur på 16 km m. pause 
 
Lørdag d. 6. november kl. 10 Rundvandrevej fra 
Vildbjerg Sportscenter 
Tur på 18 km med pause (husk mad og drikke) 
 
Lørdag d. 13. november kl. 10 fra Hedagerkirken 
Tur på ca. 10 km 
 
Søndag d. 14. november tur v/Ejstrupholm  
Se vandrekalenderen 
 
Lørdag d. 20. november kl. 10 Løvbakkerne 
Tur med sløjfe ca. 6 + 4 km fra naturcenteret 
 
Lørdag d. 27. november kl. 13.30 Snejbjerg Kirke 
Tur på ca. 10 km 
 
Husk vores ture tirsdag formiddag i lige uger  
Vi ses derude 
 
 
 
 

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

  

Der er stadig liv! 
 
Der har i den sidste tid ikke været meget 
at skrive om. Diverse restriktioner har 
lagt en dæmper på det hele. Alligevel har 
vi da forstået at få holdt motionen ved 
lige. Enten alene eller sammen med 
enkelte andre. 
 

 
 
Nu er der endelig kommet gang i 
motionsturene. Dog har vi ændret lidt på 
planlægningen af turene. Der er ingen, 
der står for dette. Fremover møder vi op, 
og så er det lidt interessant at se, hvem 
der har forslag til en tur. 
 
Når bladet udkommer, har vi blandt 
andet den 14. august haft besøg af 
Fodslaw Hadsund. Vi har lavet en tur til 
dem, og vi håber, de var tilfredse med 
den.  Skulle der være andre, der er 
interesseret i ture i vores område, er vi 
selvfølgelig behjælpelige. 
 
 

Program fra 4. september. 
4/9 Afgang fra Hirtshals Skole 9.30. Vi 
kører til Lønstrup. Efter turen finder de, 
der vil, et sted at spise. 
 
11/9 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
18/9 Hirtshals Skole kl.13.30. 
 
25/9 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
2/10 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
9/10   Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
16/10 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
23/10 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
30/10 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
 
6/11 Hirtshals Skole kl. 13.30. En lille tur. 
HUSK sidste frist for tilmelding til grønkål. 
Tilmelding til 2085 4793. 
 
13/11 Hirtshals Skole kl. 13.30. 
Grønkål kl. 18.00. 
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Bowling og spisning: 
 Mandag d. 18/10 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. Drikkevarer på egen regning. 
Tilmelding til Lisbeth tlf. 98 92 81 60 senest lørdag d. 16/10. 

 
Gløggtur: 

Lørdag d. 20/11 kl. 13.30 fra Tornby gl. Købmandsgård. Foreningen giver gløgg og 
æbleskiver til medlemmer. 
 
 
Prøve på julemotionsturen i Tolne: 
Lørdag d. 27/11 kl.10.00 fra Tolne 
Station. Efter turen er der mulighed for at 
købe mad på ”Mammas” i Sindal. 
 
 Motionsture: Lørdag d. 4/9 kl. 13.30 
start fra Bistrup kirke, Hjørring. her er det 
Hanne der fører. Lørdag d 11/9 kl. 13.30 
start fra Festpladsen, Tislum bakker, 
Tislumvej 566, 9870 Sindal. Matin har 
turen. Lørdag d. 18/9.kl. 13.30 start fra 
Lundergård hallen, Hjørring, Lisbeth har 
turen. Lørdag d.25/9 kl. 13.30 start fra 
Løkken rutebilstation Jyllandgade15, 
9480Løkken. Bent har lavet turen. Lørdag 
d.2/10 kl.13.30 start fra Fejborg bakke, 
Dybvadvej/Skævevej Hellum. Knud Erik 
Leder os. Lørdag d. 9/10 kl. 13.30  start 
fra Vandhuset, Børge Christensensvej 4, 
Hjørring, Elly har turen. Lørdag d. 16/10 
kl. 13.30 start fra Tårshallen, Halvej 14, 
9830 tårs. Else leder turen. Lørdag d. 
23/10 kl. 13.30 start fra Vandtårnet, 

Brønderslev. Kurt har turen. Lørdag d. 
30/10 kl 13.30 start fra Kilden, Åstrupvej 
Hjørring. Lisbeth laver turen. Lørdag d 
6/11 kl 13,30 start fra Nr. Lyngby gamle 
kirkegård, Lyngby møllevej. Martin viser 
vej. Lørdag d. 13/11 kl 13.30 start fra p.-
pladsen Hune torpvej, Hune. Bo leder 
turen 
 
Onsdage: kl. 10.00 går vi en tur på ca. 1 
time fra p.- pladsen ved soppedammen. 
Ved enden af vejen forbi Svanelunden. 
 
Siden sidst: Var vi på tur til Kirsten og 
Eriks sommerhus. Til halvårsafslutning 
var der 23 ude at gå i Slotved skov.  
 

 
 
M.v.h……………..Bestyrelsen. 

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

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

 

Efter at det i igen i år har været et 
anderledes forår er vi, her efter en 
sommerpause, igen i fuld gang med vores 
aktiviteter.   
Til de ugentlige motionsture - tirsdag og 
torsdag aften kører vi flere gange ud af 
byen og onsdag formiddag, hvor rigtig 
mange møder op, fortsætter vi med et 5 
km hold og to 7 km hold. 
 
Fodslaw jubilæum 
Den 5. september har vi lejet en bus og 
kører til Hald Ege, hvor vi fejrer jubilæet 
sammen med mange fodslawere fra hele 
landet. 

 
Holstebro Fodslaws 50 års jubilæum 
I foråret rundede Holstebro Fodslaw 50 
år og det markerer vi med et jubilæums 
arrangement den 18. september. 
Efter en ført vandring på 5 km eller 7 km 
serveres en lækker frokost m.v. i Laden. 
 
Efterårstur 
Den 9. oktober går efterårsturen i år til 
Stoubæk Krat. Vi går en tur i det smukke 
landskab langs Storå og i Stoubæk Krat. 
Turen slutter med kakao og boller 
 
Siden sidst - Inden sommerferien 
Vi afsluttede vores 10 lange lørdagsture   
- en erstatning for alle de aflyste DKT ture 
i foråret- med en tur til Stubbergård Sø 
/Gjæven og en tur Fur Rundt først i juli. 
 

Generalforsamlingen blev af holdt 
udendørs i forbindelse med vores 
madpakketur. Det blev afholdt i Vestre 
Plantage den 24. juni, 79 medlemmer 
deltog denne aften.  
 

 
 
Siden sidst - efter sommerferien 
Den 10. august afholdt vi TV MidtVest 
Vandring omkring Vandkraftsøen - med 
ruter på 5 km og 10 km.  
 
Sommerudflugten 
Den 18. august holdt vi den årlige 
sommerudflugt, der i år gik til Premium 
Vandreruten i Tranum-Fosdal. Efter en 
tur i Langdal Plantage, spiste vi frokost i 
Naturcentret, inden vi gik en tur gennem 
Fosdalen. Kaffen fik vi ved Slettestrand. 
 

 
 
Fællestur til Kongehus Vandring 
Den 22. august besøgte vi Karup Fodslaw.             

Pbv Helle                                                                 
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Sommer/efterår 21. 
Efteråret nærmer sig, men vi har endnu 
flere aktiviteter så følg bare med. 
Onsdag den 1. september kl. 18,30 har vi 
en aftentræningstur til Bygholm Enge og 
starten er ved samkørsels-pladsen 56 før 
motorvejen ved Silkeborgvej. 
Turen er på ca. 7,5 km. og med lidt 
træning kan mange deltage og alle er 
velkomne. 

 
Generalforsamling 21. 
Onsdag den 8. september kl. 19,00 i 
medborgerhuset Egebjergvej 172 
Egebjerg afholder foreningen den årlige 
generalforsamling, og vi håber så mange 
som muligt møder op, for ad den vej 
bliver foreningen stærkere. 
Forslag til mødet skal være et 
bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 
dage før. 
Foreningen vil være vært ved, kaffe, the, 
brød og øl eller vand. Vel mødt 
Bestyrelsesmedlemmer: 
fodslawhorsens@godmail.com  eller 
skovalle5@gmail.com  eller 
75897360@hafnet.dk. 
 
 

Vitus Beringsvandring 21. 
Søndag den 26. september løber Vitus 
Beringsvandringen af staben. 
Der startes fra Langemarkskolen med 
indkørsel fra Bakkesvinget. Kl. 08,00 
startes de 4 forskellige ruter på 
henholdsvis 5,10,20 og 30 km. 
Noget af turene bliver endevendt, så ikke 
alt er som det plejer. Nb Rastepladserne 
vil være de samme. 
Der er tur i området af Nørrestrand og 
Serridslevgaard og et smut til golfbanen 
og forbi Stensballegaard. 
På 5-10 km. kan der startes mellem 08,00 
og 12,00. 
På 20-30 km. kan der startes mellem 
08,00 og 10,00. 
Vel mødt og tag endelig venner og 
familien med da der er ruter for alle. 

 
Forsat god sommer og velkommen til 
Horsens Fodslaws arrangementer   Ingolf. 
www.horsens-fodslaw.dk 

HORSENS
Carsten Andersen, Engparken 1, 8722 Hedensted
tlf. 5013 7178 • fodslawhorsens@godmail.dk
www.horsens-fodslaw.dk

IKAST-BRANDE
Inger-Marie Nielsen, Kr. Poulsens Vej 23, 7430 Ikast
tlf. 2334 1596 • formand@fodslawbrande.dk
www.fodslawbrande.dk

  

Hej. 
Vi skal til at starte op igen efter sommerferien og vandreforeningerne skal til at samle op 
efter en Corona-tid som har været noget belastende. Mange er begyndt at vandre selv 
og flere har udtalt, at det vil de blive ved med, også efter Corona-tiden. Et stort stykke 
arbejde ligger der foran os med at få disse personer til at kigge vores vej.  
Bøllingsø Bryggervandring. Omtale af denne tur må vente til næste gang.  
Novembertur ved Ejstrupholm den 14. november 
Som noget nyt kan vi tilbyde overnatning fra lørdag til søndag for et beskedent beløb. Så 
vidt vides er der ikke store ændringer i ruten men man kan aldrig vide. Nogle  
generelle oplysninger: Start- og målsted er Ejstrupholm Skole, Grønningen 3, 7361  
Ejstrupholm. Distancer fra 6 – 33 km og starttiderne er fra kl. 9.00 - 12.00. Yderligere  
oplysninger kan fås i brochuren som skulle være ude nu, på vores hjemmeside eller ring  
til formanden. Vi glæder os til at byde jer velkommen. 
Ført prøvetur den 30/10 for hjælpere eller måske andre. Er du forhindret i at deltage på 
selve dagen må du gerne deltage. Ikke-hjælpere bliver opkrævet et gebyr og gerne 
tilmelding til formanden.  

Motionsturene m.v. – der henvises til vores hjemmeside www.fodslawbrande.dk  

Vi deltager i FODSLAW’s jubilæumsarrangement den 5/9. 
Vi har selv et lille jubilæum i oktober (45 år) som bliver fejret i weekenden den 9.-10.  
Foreningens medlemmer kan tilmelde sig senest 10/9 til Ruth Hansen.   

Det skete – Hyggetraveturen fin en deltagelse på 19 med egne og udenbys medlemmer. 
En dejlig tur hvor vejret i Skjern Enge var rimeligt. 
Generalforsamlingen i Ikast-Brande Fodslaw bragte næsten ingen forandringer dog 
måtte vi sige MANGE TAK for bestyrelsesarbejdet til Per Rønne som valgte af fratræde. 
Per vil dog stadigvæk stå for kontakten til vores grundlåner. Det lykkes ikke at finde en ny 
suppleant. Deltagelsen blev på 15 medlemmer.   
Motionsturene er startet op igen og vi kan sagtens være været flere på turene.  
De 3 Byers Vandring. Nyt koncept hvor deltagerne kunne gå 44 km, 56 km og 100 km. Vi 
må indrømme – vi havde håbet på flere deltagere. Deltagelsen blev totalt på 23 - ET 
STORT TIL LYKKE MED JERES GENNEMFØRTE TURE og det så, om det blev til de planlagte 
km eller I måtte sadle om. I ugen op til meldte 6 fra. Vejret blev en stor udfordring da det 
ind i mellem nærmest kom skybrudsagtigt regn, krydret med 
torden og lyn - ØV.  

m.v.h. f. Ikast-Brande Fodslaw / Inger-Marie 
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Kære Fodslaw venner
Hvor har det været en dejlig sommer.
Med mange skønne vandreture, og nu
også med hygge, kaffe og hjemmebag
bagefter.  Når bladet udkommer har vi
haft vores sommergrill. Tirsdag den 31.
august mødes vi ved Bratbjergsøerne kl.
17. Efter en lille gåtur er der helstegt
pattegris og hyggeligt samvær. Det er så
skønt at mødes socialt igen, og håber
også at vi kan få indviet vores nye
sangbøger den aften.

Kommende arrangementer
Årets bustur går til
Jubilæumsarrangementet i Viborg. Vi er
51 der er tilmeldt. På hjemturen kører vi
ind på St. Binderup Kro og får aftensmad.

Søndag den 12. september afholder vi
Hav og Klit Vandring. Vi håber at rigtig
mange har lyst til at komme og gå med på
de 6, 12, 18 eller 24 km.

Vi holder julefrokost tirsdag den 14.
december kl. 17.30. Det bliver igen i år
Skovsgaard Hotel der står for
arrangementet, men fysisk i lokalerne i
Arentsminde.

Julemotion er som altid planlagt til den
26. december i Øland Skoven

Alle arrangementer bliver offentliggjort
på  vores Hjemmeside, så hold øje med
den.
www.fodslaw-jammerbugten.dk

Ønsker jer alle et skønt efterår
På bestyrelsens vegne
Eleane Nygaard

JAMMERBUGTEN
Eleane Nygaard, Vestergade 31, 9440 Åbybro
tlf. 2420 4643 • eleane.nygaard@gmail.com
www.fodslaw-jammerbugten.dk

 

  

Hej med jer. 
 
Tja, så blev det endnu en sommer 
uden en tur op ad Hærvejen! 
Men det kom vel heller ikke som 
nogen overraskelse at den blev 
aflyst!!! 
Vi ser frem til 2022, og håber at vi kan 
komme afsted igen.  
 

 
Lige et foto fra 2001, hvor formanden er 
kommet til andagt foran Øster Nykirke. 
 
I uge 26 var vi 15 medlemmer en tur 
på Bornholm for at gå ”Basse ruten”, 
da den originale jo også var aflyst. 
Det blev til mange alternative 
oplevelser som vi normalt ikke når, 
bla. Hammershus og øens bedste 
bryggeri; Pennylan på Tejn havn med 
øl i verdensklasse. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hammershus ved at blive genopbygget, 
nej det er kun vedligeholdelse af ruinen.  
   
 
 
 
 
 
Træningslejr og generalforsamling   
3-5 december 2021 bliver afholdt i 
Vester Vedsted syd for Ribe. 
Nærmere info bliver udsendt i 
oktober af formanden.  
 
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

Efter et år med mange problemer   herefter vil nyde fællesskabet 
på grund af corona, lykkedes det os,  og de frembragte resultater. 
den 29. juni 2021, at få afholdt vort 
ordinære genalforsamling for året 
2020. Generalforsamlingen blev ind-  Generalforsamling, tirsdag 
ledt med en gåtur, hvorefter selve   den 11.01.2022. 
generalforsamlingen fandt sted. 
Generalforsamlingen blev afviklet i god 
ro og orden med Frederik, som dirigent.  Obs! Træningsturene er som 
18 var mødt frem til generalforsam-  sædvanlig om tirsdagen, 
lingen, der var genvalg til bestyrelse,  med start fra Al-huset, Skolevangen 
suppleanter, rivisorer og revisor   kl. 19.00,  der er  plads til 
suppleant. Formandens beretning   flere, så mød op og nyd en 
samt regnskab blev godkendt.   en god aftenvandring sammen 
Efter generalforsamlingen, satte vi   med os. 
os på terassen ved Al-huset, og nød   
grillmesterens(Mogens) menu samt 
hjemmebag  fra Marie i den lune   Hilsen Fodslaw Kjellerup 
aften. 
 
Gløggaften, tirsdag, den 26.10.2021 
Vandretur som sædvanlig med start 
fra Al-huset kl. 19.00, 
Efter vandreturen kl. 20.00 er der 
bestyrelsesmøde, medens dette foregår 
vil de øvrige turdeltagere anrette 
gløgg og æbleskiver, 
 

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

 

 
 
 

Hej Fodslawvenner 
 
 

Siden sidst: 
 
Vi har igen haft vores tur på Planetstien med gæster fra nær og fjern, og når bladet 
udkommer, har vi også gået Kilen rundt.  
 
Vi har holdt udendørs generalforsamling. Bestyrelsen fortsætter næsten uændret, dog 
med en ny suppleant.  
 
Forårssæsonen sluttede med en skovtur, hvorefter der var party ved Møllesøen. Det var 
vældig hyggeligt med frikadeller og kartoffelsalat, og vejret var godt, så rigtig mange af 
vore 24 medlemmer deltog. 
 
I juli måned var der sommerferie. Der er ikke program i juli, men de, som har tid og lyst, 
møder op onsdag aften og aftaler en gåtur. Det har fungeret fint. 

 
Vi startede efter ferien den 4. august, hvor vi havde den traditionsrige Thyborøntur, der  
 som sædvanlig sluttede med et lækkert fiskemåltid på havnen. 
 

Efteråret: 
 
Lørdagsturene starter den 18. september. Mødetid om lørdagen er kl 13, men på denne 
første efterårstur tager vi til Husby Klitplantage og går ca 15 km, så den dag er der 
mødetid kl 9.00.  Vi mødes på p-pladsen ved Lemvig sø og har samkørsel herfra til 
Helmklink Havn. Her starter vi gåturen kl 10. Vi har madpakker med til frokost og 
eftermiddagskaffe. Der er fine rastepladser med borde og bænke undervejs, og endda 
toiletter flere steder. Gæster er meget velkomne til at møde os ved Helmklink Havn og gå 
turen sammen med os.  
 
Julefrokosten foregår i år den 27. november kl 13 i Thyborøn, og den 28/11 er der ”Dagen 
derpå”-tur i og omkring Lemvig. Mødetid kl 10 ved Kvickly. 
 
Der er vinterpause i december og januar. Dvs intet program, men man mødes ved søen kl 
13 og aftaler en tur 
 

Sensommerhilsen fra Lemvig Fodslaw 
 

Pbv Else Nielsen 
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Kære venner i Læsø Fodslaw. 
 
Siden sidst 
Sommeren er forbi, og her på Læsø tør vi 
næsten ikke sige det højt, at Corona-
epidemien også er. De, der vil, er alle 
blevet vaccineret, og trods rigtig mange 
turister er der i mange, mange uger 
blevet meldt 0 smittede, bortset fra en 
enkelt for et par måneder siden (pr.1/8).  
Derfor har sommerens ture været 
velbesøgte. 

Generalforsamlingen fik vi endelig 
gennemført d. 16. juni. Da det var en 
onsdag eftermiddag, og ikke et 
almindeligt vandretidspunkt, var vi færre 
end normalt. 
Det var vores 19. generalforsamling. Vi er 
48 medlemmer (1/1 2021), et lille fald 
siden sidste år. Der har i gennemsnit 
været 17 med på vores vandreture i 
2020. Der var genvalg over hele linjen, 
dog blev Elly ny bestyrelses-suppleant. 

Cykelløbet ”Læsø Rundt” ventes afholdt 
d. 21/8, efter redaktionens afslutning, og 
vi hjælper til med et antal flagvagter. 
 
50 års Jubilæum 5. september i Hald Ege 
v/Viborg. Vi deltager 10 fra Læsø og 
følges med Frederikshavnerne i bus. 
 
Stjerneskudstur afholdes lørdag d. 11. 
september kl. 15 fra Vesterø Havn. Først 
vandrer vi, dernæst spiser vi stjerneskud 
på Carlsen’s. Gratis for medlemmer. Hvis 
du ikke er med på vandretur, skal du 
tilmelde dig hos Freddy. 
 
Motionsture 
(lørdage kl. 13.00) 
25. september P-plads v/Banstensvej 
09. oktober Storhaven 
23. oktober Læsøhallen 
06. november Birkesøen v/Linjevejen 

BANKO 
20. november Antik&Retro 

æbleskivetur 
05. december Julemærkemarch 

Færgen ”Fannemand” - uden krav om mundbind 
                           pbv Kirsten 

LÆSØ
Freddy Sørensen, Museumsvej 4, Byrum, 9940 Læsø
tlf. 9849 1139 • 8491139@gmail.com

MIDTFYN
Knud Erik Hansen, Kildemøllevej 19, 5853 Ørbæk
tlf. 6598 1136 / 4058 1136 • k.e.hansen@sol.dk
www.fodslawmidtfyn.dk

  

Siden sidst: 
Har vi fået afholdt vor længe udskudte 
medlemsfest med 27 deltagere. Tak for 
en hyggelig aften 
Har vi haft formiddagsture hver onsdag 
fra den 3. marts til sommerferien med et 
gennemsnitlig deltagertal på 16-17.  
Derudover har vi haft motionsture i det 
Midtfynske/Sydfynske. 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: 
11.9. fra Bunkermuseum, Ditlevvej i 
Ollerup kl. 13,30. 
25.9. fra Tre Ege skolen, Kirkevej i 
Kværndrup kl. 13,30. 
02.10.fra P-pladsen ved Espe stien, 
Assensvej 81 B ved Espe. kl. 13,30. 
09.10. fra Engdraget 56 i Svendborg kl. 
13,30. 
16.10. fra Åsumvej 711, Odense NØ. kl. 
13,30. 
23.10.fra P-pladsen ved  Aktivitetshuset 
Skullerodsholm, Smedestræde 2 i Nørre 
Lyndelse kl. 13,30. 
30.10.fra Ellinge forsamlingshus. Vi 
starter med lidt at spise kl. 11. Kl. 13,30  
går vi en tur, hvorefter der er kaffe. Jeg 
vil gerne vide, om du kommer, senest 
den 23.10. 
06.11. fra P-pladsen ved Brobyværk 
hallen  Pontoppidansvej i Brobyværk 

kl 13,30 
13.11. fra P-pladsen ved Svanninge kirke, 
Brahesvej i Svanninge kl. 13,30. 
27.11. motionstur og juleafslutning fra 
Præstemarken 3 i Vester Skerninge kl. 
13,30. 
Tilmelding til Pia (telf. 41310909) senest 
den 20. november 2021. 
 
Ønsker du at lave en motionstur i 
foråret/sommeren 2022, så giv besked til 
en fra bestyrelsen senest den 14.11. så vi 
kan få den med, når vi laver kalenderen. 
 
Fælles fynsk Fodslawtur. 
Den 19.9 har Fodslaw Nyborg inviteret til 
en fælles motionstur på 10 km. Start kl. 
9,30 fra Danehofskolen, Ringvej 1, 
Nyborg. 
 
Generalforsamling: 
Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling på Guldhøj, Floravej i 
Ringe den 27. oktober 2021 kl. 19,30 med 
dagsorden ifølge vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen er der 
spisning, hvortil der kræves tilmelding til 
Lea senest den 16. oktober 2021. 
 
 JULEMÆRKEMARCH: 
Start fra Rantzausminde skole, 
Dyrekredsen 12 i Svendborg den 5. 
december 2021 kl. 9,00 til 11,00. 
Distancer 5 og 10 km. 
Der er prøvetur den 20.november også 
med start fra Rantzausminde skole  
kl. 13,30.         Knud Erik 
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Nu går den varme sommer på hæld.  Vi fortsætter med vores ugentlige motionsture 
rundt i området. 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. Lad os mødes derude med dig og dine venner til en dejlig tur. 
Læg mærke til at motionsturene i september starter kl. 18.30, og fra 1. oktober går vi 
over til lørdag kl. 10.00 
 
Plus 20 ture i 2021 fortsætter. Det er førte ture. Vi vil gå med 5-5,5 km i timen med 
passende pauser. Medbring selv mad og drikke. Se ture på vores hjemmeside. 
 
I efteråret har vi disse dejlige vandreture, måske går nogle af ruterne ud på ukendt 
terræn i vores dejlig område ved Ebeltoft. 
 
Æble-Walk søndag den 10. oktober 2021. 
Start/mål: Spejdergården i Ebeltoft, Dråbyvej 9, 8400 Ebeltoft. 
Distancer: 5, 10, 18 og 28 km. 
Starttid: 09.00-12.00 for 5 og 10 km. kl. 09.00-10.00 for 18 og 28 km. 
Oplysninger ved Uffe Vindum 2972 2988 
 
I forbindelse med vores Æble-Walk er også mulighed for at opleve Æbelfestival i år. 
Se mere på www.ebelfestival.dk 
 
Husk også: 
Juletur ved Ebeltoft, søndag den 19. december 2021 
Nytårstur i Mols Bjerge, fredag den 31. december 2021 
Se mere om disse to vandreture på vores hjemmeside. 
 
 
Følg med på vor hjemmeside www.fodslawmols.dk, da der kan forekomme ændringer.  
 
                                      

 

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

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

  

Sensommertur på Mors, søndag den 26. september  
 
Turen starter fra et helt nyt startsted midt i Sindbjerg 
Plantage, så alle ruter kommer ud i skoven, forbi nogle store 
møller, udsigter og masser af natur og gamle stier og veje. 
 
Startstedet er: Morsø Jagt og Flugtskydningscenter, Kløvenhøj 
5, 7970 Redsted 
 
Der er start mellem kl. 8.30 – 15.00  
 
Ruten er inddelt i sløjferne 6, 7 og 11 km – så du behøver ikke 
at komme fra start. Der er rig lejlighed til at gå sløjferne. 
Vi vil gerne, hvis I fordeler jer hen over dagen, så vi kan holde lidt afstand. 
  
Vi glæder os til at se jer og vi står klar med forplejning ved start/mål. 
 
 
Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsamling i Multihuset lørdag den 9. oktober kl. 13.00.  
Vi starter med en gåtur i 2 hold kl. 10.00.  
 
Kl. 12.00 spiser vi frokost.  
Hvis du ønsker frokost, tilmelding til Poul T. senest den 2. oktober. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Generalforsamlingen slutter af med kaffe og kage. 
 
Nye medlemmer 
Siden sidst har vi også fået nye 
medlemmer, nogle går i Skive og andre 
på Mors. Denne gang siger vi velkommen 
til Bodil, Pia og Dorthe. 
 
 
 
 

 
           Følg os på facebook  
 
”Fodslaw i Skive” eller ”Morsø Fodslaw” 
 
Eller www.morsfodslaw.dk 
 
Vi ses – Povl Li Nielsen 
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SIDEN SIDST 
 

26. juni –sommerafslutning 
50 medlemmer var mødt op til en hyg-
gelig eftermiddag hos Inge og Jørgen 
Blohm. Vi startede med det store 
kagebord og kaffe og fortsatte med en 
vandretur. Efter turen var der spisning 
af medbragt mad og hyggeligt samvær.  
 
1. august – udflugt til Svelmø 
 

 
 
50 medlemmer deltog i årets første ud-
flugt til den lille ø Svelmø i Det Sydfyn-
ske Øhav. En ø, som man kun kan kom-
me til med traktorbus. 
Det var en rigtig flot tur med dejligt vejr 
og smuk natur. Vi vandrede øen rundt 
med fortællinger undervejs af øens ejer 
Jan Villebro. 
Efterfølgende var der lækre grillbøffer 
med sovs og kartofler med diverse drik-
kevarer. 
En rigtig god start på efterårets aktivite- 
Ter. Flot opbakning – bare synd, at der 
Ikke var plads til alle på turen – de 28 på 
venteliste nåede desværre ikke med. 

 
KOMMENDE AKTIVITETER 
 
Onsdag 1.sept. 
Vi afholder  vores ordinære  generalfor-
samling, som vi har måttet udsætte fra 
foråret. 
 
Søndag 12. Sept. 
Husk vores Kertemindevandring! 
Læs mere om turen på vores hjemme-
side www.munkebofordlaw.dk 
 
15.–19. sept.  
tager vi på  5 dages bustur til Bremen 
og Helgoland. Der er få ledige pladser. 
Kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw 
 
Søndag 26.sept. – Madpakketur til 
Bøjden. 
Vi mødes kl. 10.30 ved Bøjden Færge-
havn og herfra starter vandreturen. 
Efter de første 5 km er der frokoststop i 
sommerhuset hos Lise Tofthøj og 
Kristian Grønbæk.  
Medbring selv madpakker – Lise og Kri-
stian giver kaffe og drikkevarer. 
Efter frokosten går turen tilbage til bi-
lerne – en tur på ca. 2,5 km. 
Tilmelding til Lise Tofthøj tlf. 2247 2683 
– lit@chr61.dk senest 19. sept. 
 
 Mandag 4. okt. Rejseinformations-
aften 
Nu kan vi heldigvis begynde at rejse 
igen efter mange aflyste rejser og ture. 
Vi holder derfor en aften med infor-
mation om vores rejser i 2022 og byder 
på et let traktement i løbet af aftenen. 

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

  

 

 
9.-16. okt. vandrerejse til Cypern 
Der er stadig få ledig pladser på vores 
tur til Cypern med Hanne og Knud som 
vandreguider. Læs mere på vores 
hjemmeside.  
Kun for medlemmer af Munkebo Fodslaw. 

 
27. 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. 200 for mad, kaffe og under-
holdning. Drikkevarer kan købes til 
Fodslaw-priser. 
 

 
 
27. nov.  -  Juleafslutning 
Munkebo Fodslaw inviterer igen i år til 
juleafslutning med god mad og drikke, 
julestemning, julesange og julegaver 
Juleafalutningen afholdes i Troelskærs-
alen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo fra 
kl. 13. 
Der serveres velkomstdrink, lækker jule-
buffet, ris a la mande og kaffe med 
småkager.  

 
 
Fodslaw giver en snaps til silden - øvrige 
drikkevarer er for egen regning og kan 
købes til Fodslaw-priser.  
Dagen slutter med  ”natmad”. 
Pris: kr. 200 pr. person – alle skal med-
bringe en lille pakke til ca. kr. 25. 
 
Tilmelding: til Judith 2572 1202 eller  
pjel@post.tele.dk senest  17. nov.   
 

   
 
28. 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 pladsen foran 
Troelskærsalen,  og der er ruter på 5 og 
10 km med turledere i Munkebo By. 
 
Efter 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

I skrivende stund er det lige før vi skal i gang med 
efterårsprogrammet. 

Siden sidst har vi gennemført vores traditionelle 
Nibevandring. Vejret var fint, og vi havde 
tilfredsstillende tilslutning trods corona. 

Afslutning på foråret var en tur til Skørbæk 
Søpavillion.  Morgenkaffe med rundstykker, en 
lille travetur og til frokost grillstegt gris med 
tilbehør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterårsprogrammet 

11-08-21 Buderupholmvej. P.plads ved sti til 
Fruesko. 

18-08-21 Volsted   forsamlingshus. 

25-08-21 Gølsminde. Stationsmestervej 3, 
Skalborg. 

01-09-21 P. plads ved Nibe Bryghus. 

08-09-21 Nedlagt savværk i Vår skov. Vår skovvej. 
Sidevej til Staunvej. 

15-09-21 Generalforsamling i Huset i 
Grønnegade.  Kl. 19.00. 

Lørdagsture starter kl. 10.00. Samkørsel fra 
parkering ved Sønderbakken kl. 9.30. 

18-09-21 Rebild Hus.  Parkering ved Rebild Bakker 

25-09-21 Parkeringsplads i Huul Mølle. 9240  

02-10-21 Nørholm Skole. 

09-10-21 Lergraven i Sønderholm. Vestervej. 

16-10-21 ”Værftet” ved jollehavnen i Nibe. 

23-10-21 Ved tennisbanen i Nibe. Lundevej. 

30-10-21 Hestepladsen, 9240 Nibe. 

06-11-21 Støvring Kirke. Kirkevej. 9530 Støvring. 

13-11-21 Vårvej 24, Farstrup. 

20-11-21 Øster Hornum Hallen. 

28-11-21 Vejgaard kirke. 

04-12-21 Juleafslutning i huset i Grønnegade 29.  
kl.13.00. 

 

  

WE Walk 

Onsdag den 12.05.2021 stod Rita igen for 
turen ”We Walk”.                                                                                                          
Dejligt at se så mange der bakker op - 
både fra Fodslaw og folk fra Nyborg, der 

har lyst til at gå en tur.                                                                                                                               
Vi var 39 personer, 
havde en dejlig tur på 
6 km rundt i Nyborg.                                                                                                                  
På havnen så vi Georg 
Stage – flot skib.                                                                                                

 
Fyn er fin- ingen tvivl om det - men 
Røsnæs er også fin.                             
Søndag den 6 juni drog 14 medlemmer 
fra Fodslaw Nyborg på tur til Sjælland.                                                                                                                                      
Målet var Røsnæs, som er en halvø på 
det nordvestlige Sjælland. Mange af os 
havde aldrig været der, så vi var lidt 
spændte på, hvad vi ville blive udsat for. 
Vi blev ikke skuffede, turen halvøen rundt 
er ca. 25 km.  Det blev en stor oplevelse -
flot natur og de skønneste udsigter.      
Ind imellem var der også udfordringer, 
når de lidt stejle klitter skulle forceres, 
men belønningen kom, når vi nåede 
toppen og stod og nød den flotte udsigt. 
En tur der kan anbefales, man skal have 
god tid og nyde naturen. Tak til Karin og 
Rita for en dejlig tur. 

Sommerafslutning onsdag den 
30.juni                                                

26 Fodslawfolk mødtes til en lille travetur 
på 6 km.                                                                             
Tilbage til udgangspunktet ventede 
dejlige pizza’er, øl, 
vin og vand.                                                                                        
Efter et par timer 
med hyggeligt 
samvær og megen 
snak brød vi op, 
ønskede hinanden 
en god sommer og glæder os til at mødes 
efter sommerferien 

Generalforsamling den 01.09. 2021         
kl. 19.oo, Frivilligcenter Nyborg               
Vi håber, vi kan gennemføre det denne 
gang.                             

NYBORG
Gitte Østergaard, Helletoften 12, 4. tv., 5800 Nyborg
tlf. 2818 1961 • formand@fodslawnyborg.dk
www.fodslawnyborg.dk
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SIDEN SIDST. Der er god gang i 
træningsturene både tirsdag formiddag 
og onsdag aften. Nu starter vi på ture 
søndag formiddag. Der er plads til flere 
på turene. 
 
19.09  Nyborg. Samkørsel kl. 08,45 fra 
Ørbækvej 100, til Ringvej 1, 5800 Nyborg. 
Start kl. 09,30 på 10 km tur, med Fodslaw 
Nyborg. Kaffe efter turen. 
 
26.09  Rema 1000, Bogensevej 74, 5270 
Odense N, kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
03.10  Odense Zoo, Sønderboulevard, p 
plads, 5000 Od. C. kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
10.10  FKS hallen p plads, Tranehøjen 5, 
5250 Od. SV. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
17.10  Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 
5240 Od. NØ. 17 og 23 kl. Husk 
madpakke. Ledsager bil på hele turen. 
 
24.10  Brandstationen. Åsumvej 35, 5240 
Od. NØ. Start kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
31.10  Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
Start kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
03.11  Bankospil. Kl. 19,00. Bolbro 
Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Od. V. 
 
07.11  Odense Å Vandring. 
Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 
Od. NØ. Start kl. 09,00 – 10,00 på 17 og 
23 km. Kl. 09,00 – 11,00 på 6 og 11 km. 

14.11  Ørbækvej 100, 5220 Od. SØ. 
Start kl. 09,30 på ca. 10 km. 
 
21.11  Eddavej 6, 5210 Odense NV. 
10 km start kl. 09,30.  
05 km start kl .10,30 
Suppe til alle efter turene. 
 
28.11  Kastaniegården, Bogensevej 135, 
5270 Od. V. kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
05.12  Julemærkemarch. 
Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 
Od.C. Start kl. 20,00 – 11,00. 
Se hjemmeside for tilmelding m.m. 
 
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. går vi ca. 5 
kvarter. Mulighed for køb af kaffe efter 
turen. 
 
 
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 

 
Sommerferien er forbi, så der kommer 
gang i træningsturene igen. Vi går stadig-
væk om onsdagen; men inden vi får set os 
om, går vi over til lørdagstræningsture, og 
det sker den 11. september. I skrivende 
stund er der kun godt en måned til, og så 
kan det jo snart blive efterår. 
 
Mandag den 23. august har vi en tur til 
Berlin med PouLis rejser. Vi har brugt dem 
mange gange, og deres service er helt i 
top. Pouli og Lis, som er indehavere, plejer 
at være guider, og sammen med deres fa-
ste chauffør Skipper er de et godt team. Vi 
får guide på i Berlin, og hjemrejsedatoen 
er den 28. august. 
     

  
 
21. marts kunne vi have fejret vores 50-års 
jubilæum på Heidis Kro i Harridslev, men 
pandemien satte atter en streg i vores pla-
ner. Det lykkedes så den 26. juni. Festud-
valget, som bestod af Per, Grete, Lone og 
Anne Birthe, havde sørget for en rigtig god 
menu, og musikken manglede heller ikke. 
I Fodslaw Randers var vi så heldige, at en 
af foreningens grundlæggere og stadig-
væk medlem deltog, nemlig KB, som bor i 
Nyborg. Det er en flot præstation, og her-
med en kæmpe tak til ham. 
 

 
 
 
 
Vores såkaldte ø-tur, som skulle have fun-
det sted sidste år, fik vi afviklet 31. maj til 
3. juni. Vi boede i hytter på Klim Strand 
Camping, hvor der var bad og toilet i hyt-
terne. Det blev en rigtig god tur, hvor vi 
oplevede rigtig mange ting, og tilmed fik vi 
så travet nogle kilometer. 
 
Den 9. juni havde vi guidet tur i Fussingø 
skov, og selv om vi kender skoven ret godt, 
havde skovfoged Steen Bonne Rasmussen 
fundet noget nyt til os. Fussingø skov er 
udvalgt til Naturnationalpark, så hele sko-
ven skal hegnes ind, og der kommer til at 
gå løse dyr i hele området. Billedet herun-
der er Fussingø slot.  
 

Den 30. juni var vores sidste træningsdag 
før sommerferien. Vi startede fra Fussingø 
slot med en kort vandretur, og herefter 
blev der serveret sandwich, som var pak-
ket ind fra producenten, således at man 
kun rørte ved det, man selv skulle fortære. 
Det brugte vi også sidste år under pande-
mien. 
 
Vi håber, at vi til efteråret kan lave filmaf-
ten, en aften med banko og få besøgt en 
anden forening. Datoerne bliver tilrette-
lagt først i august.                                  PC 
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RIBE
Werner Straadt, Fasanvej 58, 6760 Ribe
tlf. 7542 4150 •  jes.werner@tdcadsl.dk

lidt nyt. 

Så kom vi i gang igen, dejligt vi kan komme ud til 
andre igen. 

Næste tur er Julemærkmarchen, som altid den første 
søndag i december, det er en tur til at støtte 
Julemærkehjemmene, der har stor brug for pengene, 
da der står mange på ventelisten til et ophold og 
chancen for et 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. ført ture, så støt op om det og få en frisk 
gåtur samtidig. 

Så bliver det Julemotionsturen som altid 2 juledag 
med samlet start kl. 10,00 fra Brandstationen. Men 
mere om det til næste gang. 

Træningsturene forsætter fra Mosevej p. plads hver 
tirsdag, så mød frisk frem. 
Vi ses derude. 

Werner 

SILKEBORG
Bjarne Ringgaard Jensen, Resedavej 1 st. th., 8600 Silkeborg
tlf. 2124 7541 • info@fodslaw-silkeborg.dk
www.fodslaw-silkeborg.dk 

  

 
Jeg skal beklage at det var det forkerte 
indslag jeg havde indsendt til bladet sid-
ste gang. 
 
Håber I ALLE har haft en god sommerfe-
rie. 
 
Motionsturene vil du som altid kunne 
finde på: 
 

www.Fodslaw-silkeborg.dk 
 

 

 

 
 
Jeg regner med at vi slutter vor motions-
ture med en jule special motionsture den 
27. november. 
 
Nærmere vil blive tilsendt medlemmerne 
på mail. 
 
Så hvis vi ikke har din mailadresse, så 
skriv til info@fodslaw-silkeborg.dk 

 
Vi har også fået afholdt vores 
generalforsamling. 
 
Det holdt vi forud for vores Grillaften. 
 
Bestyrelsen har stadigvæk den samme 
sammensætning. 
 

 
 

Billede fra Generalforsamlingen. 

 
 

 

                                     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. 
Husk at den 25/8 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. 
Vi plejer at have et arrangement i 
efteråret, hvor vi besøger et sted eller 
afholder et foredrag. På grund af Corona 
har vi ikke planlagt noget endnu, men det 
vil blive meldt ud i Vableposten eller på 
mail. 
Når dette blad udkommer, har vi lige 
afholdt Velgørenheds vandring for 
Hospice Østjylland, samt forsinket 
Generalforsamling.   

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Lørdag d. 11. september 

Afholder vi den  

8.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 25,- 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

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.  1. Valby Station  
d.  8. Hillerød Station  
d. 15. Svanemøllen Station 
d. 22. Hareskov Station  
d. 29. Taastrup Station til anden slut  
 

Oktober  
d.   6. Dybbølsbro Station  
d. 13. Ørestad Station 
d. 20. Frederiksund Station 
d. 27. Hvalsø Station 
 

November 
d.   3. Hillerød Station 
d. 10. Hundige Station  
d. 17. Albertslund Station 
d. 24. Fredensborg Station 
 

December 
d.  1. Østerport til Nørreport St. 
d.  8. Carlsberg Station 
d. 15. Fasanvej Metro Station  
d. 29. Albertslund Station 
 
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 28. 
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 2021 
 
I skrivende stund håber vi at afholde 
vores Ole Rømer marchen søndag den 7. 
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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STORSTRØM
Hanne Tønnesen, Skovvej 65, Nr. Kirkeby, 4840 Nørre Alslev
tlf. 2124 5437
https://sites.google.com/view/fodslawstorstroem

  

Husk 
SYDHAVSVANDRING 

SØNDAG DEN 12. 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. 
N.B.er flyttet i forhold til kalender 

 
 
 
 
 
 
 

 
 MADPAKKETUR 

førte ture på 10 og 20 km. 
SØNDAG, DEN 19. SEPTEMBER KL. 9.30 

Fra Kragenæs til 
FEJØ 

Færge kl. 9,50 - hjem kl. 16,10 
Færgebillet: kr. 55,00  

 
 

 

SILDETUR 
LØRDAG DEN 23. OKTOBER KL. 10.00 

Spisning kl. 12.30. 
Tilmelding til spisning senest den 16.10. 
Der serveres 1 stk. med mar. sild + 2 
kogte sild eller 2 fiskefileter på rugbrød. 
Pris: 50,00 kr. 

 
 
 

 
 
 

KOMMENDE MOTIONSTURE 
kl. 10.00 

Lø. 4.9.    P. Plads ved Rema 1000 
Sø. 26.9.  Spurvevej 21, Nr. Alslev  
Lø. 2.10.  Generalens Lysthus 
Sø. 9.10.  Stege Skov 
Lø. 16.10. Sandvig Havn 
Lø. 23.10. Virkethus - Sildetur   
Lø. 30.10. Vintersbølle Skole 
Lø. 6.11.   Strandvej, Kalvehave 
Sø. 14.11. For enden af Pandebjergvej, 
Sø. 21.11. Stadager Kirke 
Lø. 27.11. Bagergade, Stubbekøbing 
 
 
Alle arrangementer vil blive afholdt i 
henhold til myndighedernes anbefalinger 
i forhold til corona situationen. 
 
          
 Bestyrelsen 
                      

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 7. september har vi 
afslutning i De Sorte Huse, Ålumvej i 
Agger. Husk, at der skal bestilles 
håndmadder ugen før, hvis man ønsker 
det. Disse bestilles fra Spar og er 
supergode. 
 
Lørdag den 9. oktober kl. 10:30 
indkaldes der til generalforsamling, som 
afholdes på Syrenvej 3 i Bedsted hos 
Jenny. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Før generalforsamlingen går vi en lille tur 
og efter generalforsamlingen spiser vi 
pålægskagemand, som foreningen giver i 
anledning af, at Sydthy Fodslaw holdt 
40års jubilæum sidste år. Bindende 
tilmelding senest den 3.oktober. 
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. Vi sætter det nye 
program sammen sidst i november. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke de 8 
nye medlemmer, som er kommet til i år. 
Det er dejligt at se nye ansigter, og håber, 
at I befinder jer godt i foreningen og har 
lyst til at fortsætte. 
 

 
 
 
 

Samtidig vil jeg takke dem, som i 
sæsonens løb har lavet ture for 
foreningen; så mange tak til Lene og Inga, 
Ditte og Marian, Grete, Lis, Anna Marie, 
Vilja og Erling, Søren, Margrethe og 
Mona, Inger og Tinne. 
 
Endelig en stor tak til jer alle for at møde 
så flittigt op hver gang – uden jer ingen 
lokalforening! 
 
Siden sidst: 
Den 10. juni havde vi en dejlig tur til 
Mors, hvor vi besøgte Morsø Fodslaw. 
Tusind tak til dem for turen og det fine 
kaffebord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

  

Vi er glade for at kunne byde velkommen 
til 7 nye medlemmer: 
Bodil Skjoldager, Asta Møller Nielsen, 
Lykke Bæk Seffinger, Kirsten Honoré,  
Else-Marie Valeur, Lilian Jepsen, 
Christa og Torben Lunn 
 
Siden sidst: 
Den 6. juni var 24 medl. på 11 km´s  
digetur i Tøndermarsken. En varm 
gråvejrsdag med god stemning. 
Madpakkerne blev nydt Ved Slotsbanken. 

 
16. juni var der en velbesøgt 
generalforsamling. Bestyrelsen ser nu 
sådan ud: 
Karen Kejser (formand) 
Bent Petersen (kasserer) 
Jes Lassen, Heidi Orye, Thorkil Petersen, 
Kirsten Rasmussen, Karin Jepsen. 
Suppleanter: 
Povl Glindvad og Ruth Marek 

Juli måned startede med en grillaften 
med hele 60 deltagere! Vi måtte hente 
ekstra pølser, og det blev en hyggelig 
aften. 
Hele juli er onsdagsturene blevet 
gennemført med mange deltagere hver 
gang. 
 
15.-18. august drog 35 medl. til 
Nordjylland for at vandre ved Skagen, 
Frederikshavn og på Læsø. En tur med 
mange gode oplevelser! 
 
Fremtiden: 
Den 5. sept. deltager vi i Fodslaws 
jubilæumsarrangement i Hald Ege.  
 
11. september starter efterårets 
lørdagsture. Hver lørdag kl. 14 møder 
man op på startstedet og går ca. 10 km 
(evt. 5 km) - se fodslawsonderborg.dk. 
 
Onsdagsturene på ca. 5 km starter kl. 10 
fra Kirketorvet i Sønderborg. Oftest kører 
man derefter ud til et startsted uden for 
byen.   
 
Søndag den 24. okt. er er der 
Teglværksvandring fra Nybøl Klubhus. 
Åben for alle, startgebyr på 25 kr. 
Se mange flere oplysninger på 
fodslawsonderborg.dk. Yderligere  
oplysninger kan fås ved Karen Kejser, tlf. 
2063 9667. 
 
Pbv. Karin Jepsen 

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

Siden sidst:
Den 25. maj havde Tilly Jannsen 
og Birgit Lunderskov arrangeret en
motionstur ved Emmerlev Klev 
Strandhotel. Turen gik bl.a. forbi 
Højer Sluse, Efter turen havde 
Tilly Jannsen og Pia Nielsen sørget
for et lille traktement, hvor vi fik 
en sandwich og et glas rosevin.

25. maj: Emmerlev Klev

Den 22. juni havde vi vores årlige 
grillaften hos Gunner og Inger 
Jakobsen i Tønder. Jes Jørgensen 
havde arrangeret en tur forbi 
Møgeltønder og Schackenborg 
Slot. 

Kommende arrangemeter:
Torsdag den 14. oktober afholder 
vi vores årlige generalforsamling.
Lørdag den 30. oktober afholder vi
vores årlige sildetur.
Nærmere information kommer på 
et senere tidspunkt.
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 
 
Lige om snart, når bladet udkommer, 
glæder vi os til at se jer alle til  

 
Vejle Nord Vandring 

 
Den 4. september fra Nørremarkshallen, 
Grundet Bygade 20, 7100 Vejle. -  

 
Vi har ruter klar 
på 6, 10, 15 og 23 
km i skov, land og 
villaområder alt 
efter distance. 
 
Det kunne være 

opvarmning til hovedforeningens 
jubilæumsarrangement dagen efter      . 
 
NYT: Det koster i banken at få/returnere 
byttepenge til startbord, rast mm. Og 
hver transaktion med mobilepay koster 
kr. 0,75 som foreningen mister. Derfor vil 
vi på ovenstående vandring teste et 
’afreg-ningskort’ som dagens køb noteres 
på. Når man så returnerer sit startkort 

efter turen, afregnes på en gang for hele 
dagen – mobilepay eller kontant. Man 
afregner til slut ved startbordet. Det 
skulle gøre det lettere og billigere for alle.  
Tak til Holstebro Fodslaw for ideen      .  
 
Efteråret byder i øvrigt på motionsture 
rundt i et større lokalområde med et par 
nye startsteder i blandt, ligesom vi 
selvfølgelig også skal på sildetur – den 
motionstur, der afsluttes med hyggesnak 
over en sildemad. 
 
Siden sidst 
 
Jelling-Vejle-Jelling blev igen afviklet 
under fint solskin og med 29 deltagere. 
Næste år er nyt på vej. Mere om det i 
næste blad….. 
 
Sammen med sommerafslutningen fik vi 
afviklet den udsatte generalforsamling. 
Det betød ny kasserer og den hidtidige 
kasserer er nu ny suppleant. Ellers 
genvalg. 
 
Formiddagsturene er afviklet hele juli 
med +20 deltagere hver gang. Dejligt. 
Når dette læses, er aftenturene også i 
fuld gang igen.  
 

Vi ses til et godt – forhåbentligt helt 
coronafrit - vandreefterår. 

 
Pbv – Anni S. 

VEJLE
Birgit Tving Therkildsen, Loftlundvej 15, 7323  Give
tlf. 2361 0117 • formand@fodslawvejle.dk
www.fodslawvejle.dk

  

Hej fodslaw-venner 
 
Så lakker det mod slutningen på denne sæson, som har været god, og med stor 
tilslutning til alle ture. Vi mangler et par ture endnu:  
 
Dato   mødested                                                                      turansvarlig             tlf.  
 
31.8 Voldhøjgård, Guldagervej 44 9620 Aalestrup            Krista               61741130 
7.9  Aars Bibliotek, Søndergade 24, Aars                             Peder               20559801 
 
Denne dag holder vi efter traveturen generalforsamling, som hermed er varslet. 
Foreningen er vært ved kaffen. Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret. 
På valg er Niels Ole Rask, Gerda Hansen, Peder Mark, Morten Kvist. 
 
Den 4.12 kl. 13 har vi vintertur i Jenleskoven. Kør ind på p-pladsen i Jenle Plantage 
overfor Keldalvel 68.Vi går ca. en time, hvorefter der er gløgg og æbleskiver. 
 Pris 20 kr. pr person. Alle er velkomne. 
Pbv. G. Hansen 

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

  

Hej Vandrevenner. 
Efter en dejlig afslappet sommer er vi 
frem til igen at nyde fællesskabet i 
Fodslaw regi. 
 
Kort siden sidst  
Dejlig tur omkring Hjarbæk fjord den 8. 
maj med 64 deltager.  
Hald sø den 12. juni med hele 98 
deltagere ny rekord. Flot og tak til alle for 
besøgt. 
Repræsentantskabsmødet den 19. juni, 
fik vi for 2 gang på 4 år pokalen for at 
have fået flest medlemmer dejligt. 
Sommer og pølseafslutning den 29. juni 
med 83 deltagere. 
3. juli Hyggetur på trækstien imellem 
Silkeborg og Svostrup kro 44 deltog 
afsluttede med en dejlig platte på kroen. 
 
Nye tiltag i Fodslaw Viborg 
Salg af lamineret klippekort som bruges 
på træningsturene 12 klip for 100 kr. der 
kan bruges til drikkevarer samt 
kaffe/kage  
Spørgeskema sendt med sommerhilsen 
ud til alle medlemmer blot for at få lidt 
samspil om driften af foreningen.  
Opdateret vores Drejebog / Årshjul  
 
Fremtid 
Vi deltager på 12/24 timer Viborg den 21. 
August med et hold. 
Deltager til Hovedforeningens 
jubilæumsarrangement den 5. september 
i Hald Ege  

Vandretur med vores 2 
venskabsforeninger 2. oktober 
Skanderborg som værter og besøg af 
Viborg og Ikast/Brande. 
Onsdag i uge 42 laver vi igen 
efterårsaktiviteter for børn denne gang i 
Børneskoven i Bruunshåb.  
 
Se her  
12. september 2. udgave af 
Velgørenhedsarrangement i samarbejde 
med Nyreforeningen kreds Midtjylland.  
Ture på 1,5 - 3 -6 -12 km fra Hald ege 
skole, Egeskovvej 75. med start fra kl. 
10,00  
Glæd jer til gæstetaleren. Der er plads til 
rigtig mange. startkort kun 25 kr.  
 
Strikke/vandredag 30. oktober forventer 
vi igen at få succes med, men vi mangler 
dig/ jer til at hjælpe os så derfor sæt X i 
kalenderen til en forrygende hyggedag 
med forskellige tiltag og en pakke fuld 
med forplejning til hele dagen kan også 
bestilles.  
Alle kan deltage, I kan hygge, gå, strikke 
eller bare kigge på. 
Se hjemmesiden, Facebook, brochure for 
tilmelding. 
 
Hyg jer derude og lad os komme i gang. 
 
Mvh Fodslaw Viborg 
Lars Nielsen.   
 
 

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

  

Siden sidst: Har vi haft vores 
traditionsrige ”Ørredtur”, hvor Gert 
Fischer serverede lækre røgede ørreder 
efter gåturen ☺ Mange tak til Gert.  

 

 
Og vores ugentlige motionsture er 
heldigvis godt i gang igen. Vi nyder at 
komme ud i naturen til en god travetur. 
Og vi nyder det gode og hyggelige sociale 
samvær Fodslaw også giver.  
Kommende aktiviteter: 
04.09. Jyske Ås se blad nr. 2 side 44 samt 
vandrekalenderen side 92 
05.09. Hovedforeningens 50 års 
jubilæum(tilmeldingsfristen var 03.08.) 
14.09. Generalforsamling – se 
beskrivelse i blad nr. 2 side 43. 
Husk tilmelding til spisning senest 11.09. 
Motionsture lørdag kl. 10: 

11.09. P-pladsen v/Skansen, Skansevej, 
9400 Nørresundby (mindre tur + kaffe 
hos Jens) 
18.09. Festpladsen Lundby Krat, 9260 
Gistrup. Erik fører turen med fem 
stigninger og Eluf fører turen udenom 
stigningerne. ☺ 
25.09. Østerådalen, P-pladsen Indkildevej 
9210 Aalborg SØ (Inger) 
02.10. Vestre Fjordpark, Skydebanevej 
14, 9000 Aalborg (Signe) 
09.10. Vokslev kirke, Binderupvej 31,  
9240 Nibe (Betty og Ole) 
16.10. Gudumholm kirke, Aagade 112A, 
9280 Storvorde (Bodil W.) 
23.10. P-pladsen v/Tulip (Gøl Pølser) 
9230 Svenstrup. Turen slutter hos Tom og 
Lissy, hvor der serveres æbleskiver.  
30.10. P-pladsen v/Fruesko, 
Buderupholmvej (vej nr. 519), 
 9520 Skørping (Inger) 
06.11. P-Pladsen, Lindholm Høje, 
Vendilavej 11, 9400 Nørresundby (Signe) 
13.11. Nørre Tranders kirke, Lemvigvej 61 
9220 Aalborg Ø. (Anni og Eluf) 
20.11. kl. 10.30 Julefrokost 
Holdes i fælleshuset, Hasselhøj 3, 9000 
Aalborg. Bus nr. 14 stop ved Follingsvej, 
og gå op til fælleshuset, hvorfra Børge vil 
gå en mindre tur med os før frokosten. 
Vil man ikke med på gåturen, er man 
velkommen alligevel. Prisen er 150 kr. pr. 
medlem inkl. drikkevarer. Tilmelding til 
Birte senest 13.11. Tlf. 22908067 
 
27.11. Lauritzens Plads (KMDs 
parkeringsplads), 9000 Aalborg  
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SKJOLDHØJKILEN 
Lørdag den 18. september fra Skjoldhøj 
skole kl. 9.00 for 20 og 30 km ruter. 10 
km rute starter kl. 13.45. Vi går med ca. 
5,5 km/t. og turen er ført. Startgebyr på 
25 kr. og der er rastepladser, hvor der 
kan købes kaffe, kage, madpakker, øl og 
vand.  

 
 
GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 23. september kl. 19.30 er 
der generalforsamling i Pyramidesalen på 
Tranbjerg Lokalcenter, Torvevænget 3A.  

 
Der serveres smørrebrød kl. 18.30 for de 
der har tilmeldt sig til spisning. Tilmelding 
til Carl Henrik på mail eller sms. 
Dagsorden iht. lovene, som kan ses på 
hjemmesiden 
 
SAMKØRSEL 
Søndag d. 26. september laver vi tur til 
”Sensommervandring på Mors”.  

 
 
 
 
 
Vi starter fra Bethesdavej/Nordvest-
passagen kl. 7.00. Prisen er 50,-kr. for 
transport, startkort og 1 kop kaffe og et 
rundstykke når vi kommer frem.  
Ved tilmelding skal vi have oplysning om 
navn/navne, og hvilken rute du deltager 
på, 6, 10, 17 eller 24 km. Så sætte vi 
deltagerne sammen, så man kan køre 
hjem, når alle i bilen har gennemført 
turen. Kan du køre/lægge bil til oplyser 
du også dette ved tilmelding. Foreningen 
betaler benzinudgiften.  
Tilmelding og betaling til 
kasserer@aarhusfodslaw.dk og betaling 
på bankkonto nr. 9395-0000990213 
senest d. 17. september. 
 
MOESGAARDVANDRING 
Lørdag d 30. oktober kl. 16. er der 
aftentur på 10 km. fra Beder skole  
Søndag kl. 9. er der Moesgaard-vandring 
med ruter fra 6, 12, 19 og 25 km. 
Lørdag vil der være aftensmad ca. kl. 19 
og efterfølgende hygge. Det er også 
muligt at overnatte på skolen. 
Pris for overnatning er kr. 40,00 og 
aftensmaden koster kr. 75,00 incl. kaffe  
Tilmelding til aftensmad og overnatning 
til Carl Henrik, på sms eller mail, senest 
mandag den 25. oktober.  
Skolen er åben lørdag fra kl. 15. 
Hjælpere.  
Til sådan en vandreweekend har vi brug 
for hjælp, både lørdag til madlavning og 
ruteopsætning og søndag til startsted, 
rastepladser og ruteopsætning 
Du kan tilmelde dig til Erik Skals på sms 
2013 7343, mail fodskals@gmail.com 
eller på en træningstur. 

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

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 Horsens’s Aftentrænings-
tur - Billedet er venligt udlånt af Ingolf G. 
Rasmussen

Side 6: Billerne fra diverse ture - Billederne 
er venligst udlånt af Henrik Larsen 

Bagsiden: Fodslaw Vejle’s DKT Jellinge-
Vejle-Jelling, Billederne er venligst udlånt af 
Henrik Larsen

 

 
 
 
 
 
Posten´s marchforening har en 25 km 
Euraudaxtur lørdag kl. 9.00. med start fra 
Postens lokaler, Kridthøjvej 10A, 
Højbjerg. Se mere på postens-mf.dk 
under Marcharrangementer. 
 
JULEMÆRKERMARCH 

 
Søndag den 5. 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 
Reserver søndag den 12. december til 
julefrokost i Aarhus Fodslaw.  
Tilmelding senest d. 5. december på 
Julemærkemarchen. 
Læs mere i næste blad. 
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