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FORMANDEN HAR ORDET

  

Formanden har ordet.. 
 
Året 2021 lakker med enden, og set fra 
min stol her i Aulum, så tror jeg at vi kan 
være ret godt tilfredse med situationen. 
Vi er kommet i gang med vore ture – 
både træningsture og DKT turene. 
Umiddelbart ser det ud til at tilslutningen 
til træningsturene er tilfredsstillende. Det 
forholder sig dog lidt anderledes med 
DKT turene - her er vi ikke helt tilbage på 
samme niveau som før Corona, men jeg 
fornemmer at det går stille og roligt den 
rigtige vej. Så min appel er at tage ud og 
benyt Jer af de mange skønne vandreture 
de andre lokalforeninger laver. Fyld bilen 
op. GOD TUR. 
 
Julemotionsturen 2021 
 

 
Alle juleforberedelserne er ved at være 
på plads – ja, altså til årets helt store 
vandrefællesskab – JULEMOTIONSTUREN. 
Der er 20 startsteder fordelt over hele 
landet, og min opfordring til Jer alle er – 
få motion, hyggeligt samvær på den tur, 
der ligger nærmest dig. Du finder årets 
folder midt i bladet – ta´ den ud og fortæl 
om det til venner, familien og alle andre. 
 

Repræsentantskabsmøde 
 

 
 
HB/FU og Holstebro Fodslaw arbejder 
endnu engang på at afvikle vort 
repræsentantskabsmøde den sidste 
weekend i februar 2022. Vi ser frem til at 
møde alle lokalforeningerne til et par 
dage med fagligt indhold og en masse 
inspiration og socialt samvær. Det 
endelige program udsendes i starten af 
det nye år til alle lokalforeninger. 
 
Året 2022 
Vi håber alle at vi kan få et normalt 
vandreår - det trænger vi til!! 
Vi udsender - her sammen med bladet 
den nye Vandrekalender og jeg opfordrer 
til at komme afsted til turene. 
Hærvejsvandringen 2022 
Tilmeldingen er åben og vi glæder os til at 
se rigtig mange af jer her. 
Fodslawrejser 
Vi har planlagt 3 rejser - kig ind på 
hjemmesiden og se hvad vi tilbyder og vi 
glæder os til at se jer også her. 
 
Til slut vil jeg gerne ønske alle 
en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår, og så håber jeg at vi ses i 
det nye år. 
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Opfordring!
Af Næstformanden

  
 
          
 

 
Hvilken kop skal jeg mon vælge? 

I mange år har det været sådan at når vi købte 
en kop kaffe eller the når vi kom til march eller 
på træningsture, så var det en plastik kop det 
blev serveret i. 

Plastik er nu blevet forbudt, hvilket jeg syntes 
er helt i orden! 

Nu er man mange steder så gået over til papkrus. Jeg ved ikke om de er 
bedre for miljøet end plast krus? Men de er i hvert fald dyre at anskaffe 
og det belaster også miljøet.  

Derfor vil jeg gerne opfordre jer alle til at medbringe en genbrugs kop 
(stor som lille) når i skal på tur. 

Jeg ved godt at det er der mange af jer der har gjort i mange år, men 
kunne vi få endnu flere til at have kop med hjemme fra, så ville vi spare 
lokalforeningerne for indkøb af alle de pap engangskopper og vi er alle 
sammen være med til at gøre en lille indsats for en renere natur at se på 
og færdes i. det er jo det vi bl.a. glædes over når vi færdes i naturen. 

Var der nogen der sagde fodslaw kop?? 

Vi ses derude! 
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INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE

I VANDREFORENINGEN FODSLAW

Afholdes lørdag den 26. februar kl. 13.00
Sir Lyngbjerg Centret, Sirvej 4b, 7500 Holstebro. 

Holstebro Fodslaw er værter.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Nærmere vil tilgå lokalforeningerne.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, 
skal være på foreningens kontor senest 4 uger før mødedagen.

m.v.h.
Hovedbestyrelsen
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Hærvejsvandringen 2022
Vandringslederen skriver            

 

I skrivende stund er planlægningen af 
vandringen i fuld gang, de første 
kontrakter om overnatning er aftalt, 
ligeledes gælder for aftaler om 
forplejning. Det er Knud Overgård 
Andersen der har lovet at tage sig af den 
del for vandringen i 2022. 
 
Det er en stor opgave jeg der har påtaget 
mig, men heldigvis så er der mange 
rutinerede hjælper og funktionsledere 
der alle ved og kender hver deres opgave. 
Det er en stor hjælp når jeg skal få 
enderne til at nå sammen. 
 
Tina Søndergård, vores sekretær på 
fodslaw kontoret, har overtaget den 
administrative del efter Anders Jensen. 
Hun har lige som jeg meget at skulle 
sætte sig ind i.  
 
D. 29/10 havde vi det første 
planlægningsmøde for vandringen 2022, 
et af emnerne var at se på 
hjælperstaben. Det ser faktisk rigtig godt 
ud, der er stort set fyldt ud på alle poster 
som det ser ud på nuværende tidspunkt, 
med de antal deltagere som vi 
håber/forventer vil gå vandringen i 2022. 
 
Men skulle der sidde en der ude der 
kunne have lyst til at høre mere om 
opgaven at være hjælper på vandringen 
eller gerne vil hjælpe så tøv ikke med at 
henvende jer. 
Der er mange funktioner der skal 
varetages på sådan en tur. 

Det være sig indkvartering, transport af 
bagage, rasteplads hjælper, 
sanitet/førstehjælp og alle de andre 
opgaver der skal løses på sådan en tur. 
 
Du kan ringe eller skrive til Tina på 
Fodslaw kontoret og blive registreret og 
evt. på hvilken funktion der kunne være 
interessant. Hun vil også kunne henvise 
til den funktionsleder der har det område 
du er interesseret i hvis du vil høre 
nærmere om opgaverne. 
  
Jeg kan selvfølgelig ikke love at der bliver 
brug for dig i 2022, men tænk at have en 
hjælper man ”bare” kan ringe til……… 
 
Du kan læse et indlæg fra en hjælper et 
andet sted i bladet. 
 
Til alle jer andre så er der stadig ledige 
pladser på turen endnu, så på med 
vandreskoene. Det er aldrig for tidligt at 
starte træning til 300 (200) km på 7 dage. 
Og til jer der ikke har gået 
Hærvejsvandringen før, så ligger der jo et 
træningsprogram på fodslaw hjemmeside 
under ”Hærvejsvandringen 2022” 
God træning      

Vandringsleder 
Carsten Mortensen 
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Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om 
hvad det vil sige at være hjælper på HVV. 
Vi er begge med og nyder at dele denne 
oplevelse, Nille har været hjælper 22 
gange, jeg 7 gange. Nille i bagagen og jeg 
i saniteten.  
Nille har gået turen 42 gange, heraf 20 
om sommeren og jeg har 29 gange, heraf 
27 om sommeren så vi har prøvet på 
egen krop hvad det vil sige at gå turen. 
 
Vi mødes i Slesvig lørdag eftermiddag og 
får hilst på de andre hjælpere og 
vandrere. Det er altid dejligt at hilse på 
gamle venner, både fra ind og udland.  
Søndag morgen starter turen, de første 
dage er der ikke meget i saniteten så da 
ser vi om de mangler hjælp på den 
rasteplads vi er på. Senere på ugen har vi 
som regel selv nok at se til. 
 
En dag starter for Nilles vedkommende 
tidlig, han skal være klar på lastbilen når 
de første gængere kommer med 
bagagen. Når alt er læsset, kører de til 
næste overnatningssted og læsser af. 
Nogle dage får de frokost sammen med 
indkvarteringen, så sætter de feltsenge 
op til dem der har lejet en, resten af 
dagen hygger de, hjælper når vandrerne 
kommer hjem og skal finde deres bagage. 
 
For mig starter dagen også tidlig, vi har 
morgenvagt for dem der skal have pakket 
fødderne ind, tjekket vabler m.m. Så 
pakker vi og kører ud på rast 2, pakker ud 
og så hjælper vi ellers de vandrere, der 
har brug for det. Vi hygger os med dem  
 

 

der er på rasten. Når alle er kommet 
forbi, pakker vi sammen igen og kører til 
rast 4, hvor det hele gentager sig. 
Hjemme på skolen er vi lige forbi det 
andet hold for at høre hvordan deres dag 
har været. Jeg synes vi har et rigtig godt 
kammeratskab blandt hjælperne. 
 
Fredag aften er der så vablebal, her bliver 
vi alle fejret og takket for vores arbejde 
og dem der har jubilæum bliver kaldt 
frem. Mange af hjælperne har været med 
i mange år og nydt det. 
 
For dem af hjælperne der kan og vil, er 
der mulighed for at gå/cykle turen i 
påskeugen. Her går/cykler vi ruten, sover 
de samme steder som om sommeren, 
tjekker nye ruter hvis der er det. 
Jeg cykler turen og vi har god tid så der er 
tid til at se lidt af det jeg ikke nåede at se 
da jeg gik turen. Vi venter på gængerne 
og har de samme raster som dem, så vi 
har sommetider lidt ekstra i cykelkurven. 
Her i påsken hjælper vi alle hinanden, der 
er et rigtig godt sammenhold.  
Der er en bil med, der både er 
bagagetransport og rastebil.  
 
Hvis du har lyst til at være en del af dette 
fællesskab og evt. høre om hvilke 
opgaver, der kan være tale om, er du 
meget velkommen til at kontakte 
Fodslaws kontor. 

Hjælper på Hærvejsvandringen!
Af Margrethe Høgild
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Redaktøren fylder .. / LÆSERBREV

Tusind Tusind tak for alle de billeder som jeg har modtaget siden sidste blad, jeg 
skal da lige love for at det gav pote, det er utroligt svært at vælge imellem alle 
de skønne billeder, det bedste er at de også er gode næste år og de kommende 
blade.
 
Men det skal ikke afholde andre for at sende billeder ind for de vandreture og   
arrangemter der kommer i det nye år, og jeg modtager gerne rejsebeskrivelser,  
en hyggevanretur eller bare en beskrivelse af en god ide som I mener at andre 
bør vide noget om og eventuelt tage op i deres forening.

kort skrevet ALT MODTAGES GERNE bare det har noget med Fodslaw at gøre.

hygge hejsa - vi ses derude ...
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Læserbrev 
Permanente IVV vandreveje i 
Sydslesvig (del 2) 

 
Jeg skrev i medlemsbladet nr.4 
2020 omkring de gode 
muligheder for at gå permanente 
IVV vandreture i Sydslesvig. Jeg 
startede sidste år til sommer 
igen at gå IVV ture og selvom jeg 
på grund af lukningen af 
grænsen og en knæ skade ikke 
kunne vandre flere måneder, så 
er jeg nu gået over 250 km siden 
da. Jeg håber at jeg om kort tid 
kan tage hul på de 7 etaper og 
120 km som ”Rundtwanderweg 
Husum” byder på.   
Der er siden sommeren sket en 
interessant ændring i Tyskland 
vedr. de permanente IVV ruter. 
Man har afskaffet 
kvartalsstemplerne, så det er nu 
muligt af få både Km stemplet og 
deltager stemplet, uanset om 
man går flere gange i kvartalet. 
Det fandt jeg først nu ud af (okt. 
21). Så for jer der bor i 
grænseregionen åbner sig her 
rigtig gode muligheder.  

Ruterne er bleven siden sidste år 
markeret meget godt, så man 
behøver næsten ingen 
rutebeskrivelse. Vi i Danmark 
burde overveje at oprette flere 
permanente vandreveje. Det 
giver os en større frihed og fordi 
vi er et turistland hvor bl.a. 
mange tyskere kommer. Og 
blandt dem er der nok en del IVV 
udøvere. Markeringerne som 
tyskerne anvender og som kan 
bestilles hos DVV kunne med lidt 
god vilje også anvendes i 
Danmark. Der står DVV 
(Deutscher Volkssport Verein). 
D´et kunne lige så godt betyde 
Danmark. ☺ 

 
Kontrolposterne består i at der 
langs ruten findes mellem 1 og 
op til 6 mindre skilte hvor der 
står DVV samt SK og et tal eller 
nr. som så skrives ned på 
bagsiden af deltager kortet. 
 
Så Mojn Mojn, måske ses vi i 
Sydslevig. Billederne er fra den 
permanente vandrevej i Leck / 
Sydslesvig d. 11.10.21. 

LÆSERBREVRedaktøren fylder .. / LÆSERBREV
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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 
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Se yderligere oplysninger på www.fodslaw.dk

under punktet “rabataftaler på vandreudstyr” 

RABATAFTALER 
  

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Lørdag den 11. september blev der afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 
DMF. Der blev vedtaget nogle ændringer i vedtægterne, sådan at man bare vælger 
medlemmer til bestyrelsen, som, som så selv fordeler posterne bagefter, derudover var 
der valg til bestyrelsen, og det lykkes næsten at få en fuld bestyrelse. Bestyrelsen ser nu 
sådan ud, Birthe Fischer, Finn Nielsen, Lars Krogh, Poul T. Nielsen, Vibeke Kjestrup og 
suppleant Mona Bach. Vi har endnu ikke fordelt posterne, da det endnu ikke er lykkes at 
samle hele bestyrelsen. Vi vil endnu en gang takke Postens Marchforening for afholdelse 
af dette møde. 
 
Tæl Skridt.  
Når dette kommer ud, har vi afholdt årets sidste tæl skridt kampagne, vi vil gerne sige tak 
til alle der deltog i denne kampagne i løbet af året. 
 
Permanente Byvandringer og Rundvandreveje. 
Vi er nu klar til at test den digitaliserede deltagelse i Byvandringer og Rundvandreveje, og 
vi venter spændt på resultatet heraf. 
 
Ændringer og aflysninger. 
Vi har på nuværende kun en ændring til kalenderen, Køge Vandreforenings Nytårstur 31-
12-2021. se rettelserne på nedestående adresse, eller på foreningens hjemmeside. 

 
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 
Poul T. Nielsen 

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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Siden sidst 
Vi har været på en super hyggelig tur 
til Bågø. Smuk sejltur og dejlig ø. 

 
 
December 
Har vi masse af julehygge i Fredericia. 
Den 1. besøger vi nogle der laver 
smykker efter vores gåtur. 
Den 5. Julemærkemarch. 
Klokken 9.00-11.00 
Vi går igen for en god sag. 
Start og mål: Tøjhuset, Gothersgade 
34, 7000 Fredericia. 
Den 6. Julehyggeaften. 
Her spiller vi banko med gevinster, 
som er en pakke vi hver især køber. 
Den 7. Gåtur fra Christians kirken 
Vi slutter af med æbleskiver og 
Glühwein. 
Den 15. efter vores gåtur, spiser vi på 
Urbania street Food og ønsker 
glædelig jul til hinanden. 
 

Julemotionstur 
Den 28. december. 
Start og mål: Det Bruunske Pakhus, 
Kirkestræde 3, 7000 Fredericia. 
Starttid: 10 km fra klokken 9.00-10.00 
3 og 5 km fra klokken 9.00-11.00 
Startgebyr: 
Startkort 25 kr. 
Startkort med diplom 30 kr. 
Startkort med medalje 50 kr. 
Startkort med medalje og diplom  
55 kr. 
Alle der har indløst gyldigt startkort, kan 
hente et krus Glühwein og 3 æbleskiver. 
Der kan købes kaffe/te, øl og vand. 
Harmonikamusik fra klokken 9.00 
 
Lillebæltvandring Kl. 09.00 
 Den 12. Februar2022 
Lillebæltskolen, Skippervej 1 
5500 Middelfart 
 
Generalforsamling fredag den 4. 
februar 2022 klokken 19.00. Spisning 
fra klokken 18.00. 
  
Østrig ture uge 25 og 32 i 2022, som 
kan tilmeldes på generalforsamlingen 
den 4. februar 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



13

  

Siden sidst 
Vi har været på en super hyggelig tur 
til Bågø. Smuk sejltur og dejlig ø. 

 
 
December 
Har vi masse af julehygge i Fredericia. 
Den 1. besøger vi nogle der laver 
smykker efter vores gåtur. 
Den 5. Julemærkemarch. 
Klokken 9.00-11.00 
Vi går igen for en god sag. 
Start og mål: Tøjhuset, Gothersgade 
34, 7000 Fredericia. 
Den 6. Julehyggeaften. 
Her spiller vi banko med gevinster, 
som er en pakke vi hver især køber. 
Den 7. Gåtur fra Christians kirken 
Vi slutter af med æbleskiver og 
Glühwein. 
Den 15. efter vores gåtur, spiser vi på 
Urbania street Food og ønsker 
glædelig jul til hinanden. 
 

Julemotionstur 
Den 28. december. 
Start og mål: Det Bruunske Pakhus, 
Kirkestræde 3, 7000 Fredericia. 
Starttid: 10 km fra klokken 9.00-10.00 
3 og 5 km fra klokken 9.00-11.00 
Startgebyr: 
Startkort 25 kr. 
Startkort med diplom 30 kr. 
Startkort med medalje 50 kr. 
Startkort med medalje og diplom  
55 kr. 
Alle der har indløst gyldigt startkort, kan 
hente et krus Glühwein og 3 æbleskiver. 
Der kan købes kaffe/te, øl og vand. 
Harmonikamusik fra klokken 9.00 
 
Lillebæltvandring Kl. 09.00 
 Den 12. Februar2022 
Lillebæltskolen, Skippervej 1 
5500 Middelfart 
 
Generalforsamling fredag den 4. 
februar 2022 klokken 19.00. Spisning 
fra klokken 18.00. 
  
Østrig ture uge 25 og 32 i 2022, som 
kan tilmeldes på generalforsamlingen 
den 4. februar 2022. 
Med vandre hilsen Fodslaw Fredericia 

  

SIDEN SIDST.  

Madpakketur.  
I starten af oktober havde vi en 
madpakketur i Svinkløv Klitplantage med 
Torben Hyldig og Peter Hansen som 
turledere. Der var start fra Hotel 
Højgården ved Slettestrand, og turen 
sluttede på hotellet med kaffe og kage. 
Der var 26 deltagere med på turen.  
 
Tapas aften.  
En aften i oktober 
holdt vi spis sammen 
aften med tapas og drikkevarer.  
60 medlemmer havde meldt sig til, og der 
blev hygget til sent på aftenen.  
 
Nye medlemmer: 
Vi har fået en del nye medlemmer i løbet 
af de sidste 3 måneder. Velkommen til: 
Anna Helene, Hanne, Mary-Anna og Odd 
Harry, Elva, Inger, Lillian, Lis, Bjarne, 
Annie.  
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER.  

Julemærkemarchen.  
Søndag den 5. december 
kl. 10 - 11. 

I år ser vi frem til at kunne afholde 
marchen, som vi plejer. 
Startstedet er Bangsbo Frejas Klubhus, 
Vrangbækvej 115, Frederikshavn.  
Der kan købes startkort på startstedet.  
Startkort kr. 40,-. Med medalje kr. 80,-. 
Der serveres kaffe og kage efter turen. 
Alle indtægter går til Julemærkemarchen. 

Pølsetur. Tirsdag den 7. december kl. 10. 
Årets sidste tirsdagstur.  
Start fra P-pladsen ved Bangsbo Museum. 
Turen slutter i Ungdomsborgen med 
pølser, brød, øl og vand. 
 
Gløgg og æbleskivetur til Skagen.  
Lørdag den 11. december. 
Vi mødes på Frederikshavn banegård og 
tager toget til Skagen kl. 11.38.  
Ved ankomst til Skagen Station står 
Skagenspigerne parat til at tage os med 
på en lille tur rundt i Skagen. Vi slutter på 
Folden hotel, med gløgg og æbleskiver.  
 
Sildetur. Lørdag den 15. januar kl. 12. 
Årets første lørdagstur.  
Vi starter med en kort vandretur fra  
P-pladsen ved Bangsbo Museum.  
Turen slutter i Ungdomsborgen med 
sildemad, snaps, øl eller vand samt kaffe 
og kage. Samlet pris kr. 25,-. Tilmelding er 
ikke nødvendig, man møder bare op. 
 
Generalforsamling.  
Tirsdag den 22. februar kl. 19. 
Ungdomsborgen, Møllehus Allé 59, 
Frederikshavn.  
Dagsorden bliver udsendt til 
medlemmerne sammen med det nye 
program for 1. kvartal 2022.  
 

  
Bestyrelsen ønsker medlemmerne en 
glædelig jul og et godt nyt vandreår.  
 
Pbv. Maja 

FREDERIKSHAVN
Maja Birk Sørensen, Enighedsvej 24, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4052 2495    maja.enighedsvej@gmail.com
www.fodslawfrederikshavn.dk
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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

  
 

Velkommen  
Det glæder os her at byde  
Vera Larsen velkommen 
som nyt medlem.          

Her og nu 
Vi er nu i normal gænge igen, men delta-
gerantallet ved de ugentlige træningsture 
og andre aktiviteter er dog mindre end 
før Corona-tiden, for som så mange an-
dre foreninger har vi haft stort frafald i 
Corona-perioden.  
   Balancen mellem naturlig afgang og til-
gang af nye skal genoprettes, og den bed-
ste reklame, vi kan få, er ved mund til 
mund-metoden fra tilfredse medlemmer. 
Derfor skal vi bevidst arbejde for at skabe 
en stemning som gør at deltagere i vore 
aktiviteter får nogle gode oplevelser og 
føler at være med i et fællesskab – en op-
gave hver især i medlemskredsen kan 
medvirke til. 

Siden sidst 
Det blev en travl og spændende efterår 
med mange særlige aktiviter ud over de 
to ugentlige træningsture: 
  -En busfuld var med i Viborg for at fejre 
50-års jubilæet, hvor vi havde en fin dag.   
-Ved årets Stafet for Livet var vi igen på 
banen med et større hold 
  -Endelig fik vi igen mulighed for at af-
holde vores Slivsø Vandring, og endda i 
rigtig flor efterårsvejr.  
  -For at kompensere for afsavn i perio-
den med forsamlingsforbud har vi afholdt 
et medlemsmøde med vægt på det soci-
ale samvær. Her var 63 deltagere. 

- Den traditionelle udflugt i form af en 
bustur med indlagte vandreetaper blev 
afholdt med 60 deltagere.  

Med gennemførelse af efterårets 
mange aktiviteter, alle med pæn tilslut-
ning, føler vi rigtig at tingene igen er som 
de skal være, og der er således grund til 
optimisme med hensyn til fremtiden. 
Mest af alt glæder vi os over den stabile 
tilslutning til de ugentlige træningsture. 

Forestående 
Pt. er vi ved at samle hold til 
årets Julemærkemarch, hvor 
vi i øvrigt selv er arrangør. 
   Lørdagen efter holder vi 
efter dagens træningstur ju-
lekomsammen med gløgg og æbleskiver. 
Herefter er der  3 ugers julepause. 

Generalforsamling 2022 
Næste generalforsamling afholdes lørdag 
den 29. januar 2022, og denne gang skal 
der vælges ny formand, idet Helge efter 
15 år på posten har valgt at stoppe. 
   Vi håber, at debatten på medlemsmø-
det for nylig har startet en proces i med-
lemskredsen, som fører til, at der findes 
en kandidat til posten. 

* * * * 
Tak for opbakningen i det forløbne år. 
Glædelig jul og på gensyn efter julepau-
sen. 
 

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

  

Hej Fodslawvenner! 
 
  Covid 19 begynder igen, ganske vist 
endnu i det små, at røre på sig, så vi må 
nok erkende, at vi lever i forbeholdenes 
tid, men vi lader foreløbig som ingenting, 
og kører videre som planlagt Skulle det 
blive anderledes melder vi hurtigt ud. 
  Vi kan denne gang byde Åse Jensen, Tro-
els Brath Jensen, Jørn Poulsen og Jørgen 
Baadsgaard velkommen i Fodslaw. 
  Vores sommerudflugt gik i år til Hirts-
hals, vi havde en dejlig tur, og Kirsten og 
Per fra Hirtshals var guider for os, og det 
gjorde de rigtig godt, så vi vil sige mange 
tak. Skulle I få lyst til at besøge os, skal I 
være hjertelig velkommen, vi har mange 
gode steder at vise frem. 
  Vi plejer at slå et stort slag for årets Jule-
mærkemarch, og det samme i år, De af-
holdes mange steder i Danmark, og for 
vores vedkommende vil det være den fra 
Julemærkehjemmet i Hobro. Det er søn-
dag den 5. december fra kl. 9.00 til 13.00. 
Mere information på Julemærkemar-
chens hjemmeside. 
  Vi arrangerer også i år Julemotionstur 
fra Frivilligcentret, Kirkegade 4, Hadsund. 
Datoen er den 26, december, altså 2. ju-
ledag. Man kan starte mellem kl. 9.00 og 
10.30, der er ruter på ca. 5 og 10 km. 
Ruten på 5. km. er barnevognsvenlig. 
Alm. startkort eller til diplom og medaljer 
købes på stedet, ligesom boller, kaffe, the 
og kakao. 
Vi holder vi pause i december måned 
med motionsturene, men søndag den 9. 
januar 2022  starter vi op igen. Første 

gang er fra Assens Hallen kl.9.30. Og nu 
kommer vi til årets første store arrange-
ment: 

VINTERTUR i ASSENS 
Søndag den 6. februar 2022 
ASSENS SKOLE, SKOLEGADE 5,  

9550 MARIAGER 
Starttid og distancer:  

6 og 11 km. kl. 9.00 – 12.00 
16 og 21 km. kl. 9.00 – 10.30 

Efter turen vil der være mulighed for at 
købe hjemmelavet suppe. 
Hvis du vil vide mere, så kontakt: 
Rita Holt             Tlf.: 30 59 44 57 
Børge Poulsen   Tlf.: 20 20 33 75  
 
Og så kommer vi til årets tilløbsstykke: 

GENERALFORSAMLING  
DEN 22. FEBRUAR 2022 KL. 19.00 
I Fælleshuset på Marcussens Bro 

Dagsorden iflg. vedtægter. Evt. forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før. 
Efter generalforsamlingen er der kaffe, 
hvor den berømte lagkage serveres. 
 
Bagsiden: Alle aviser har en bagside, som 
for manges vedkommende bliver brugt til 
tegneserier, spøjse nyheder, oplevelser 
m.m. Min side her i bladet har også nor-
malt en bagside, som skiller sig ud ved en 
meget lav sandhedsværdi. Af pladshen-
syn må vi vente til de næste blade, for at 
læse om mine forsøg på at øge mine ind-
tægter i forhold til min usle pension. 
 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
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HERNING
Ken Poul Jensen, Søbylundvej 2, 7400 Herning
tlf. 2348 3228
www.fodslawherning.dk

 

 

Siden sidst 

Hvor er det dejligt, at vi igen kan komme ud 
og nyde naturen. 

Vi har afprøvet de delte ture og har haft fine 
ture, men måske vi blot helst skal være flere. 
 
Fin tur til Gødstrup sø og vores madpakketur 
Bølling sø rundt var både en hyggetur og en 
god naturoplevelse. 
 
Igen i år havde vi en fantastisk tur i Lemvig. 
Vejret var højt solskin, så vi nød dagen og det 
hyggelige samvær bagefter. 
Det er jo nærmest en udflugtstur. 
Stor tak til Jette og Henrik 

Turen fra Elmers Hus i Søby Brunkul har altid 
mange deltagere. Så den skal på programmet 
både forår og efterår. Flot natur. 
 
Skøn tur i Vildbjerg, hvor vi kommer ud til 
Møltrup Forsorgshjem. Dejligt at se, hvad man 
også kan - selv om man har været ude på livets 
skyggeside. 
 
Delt tur i Nørlund Plantage d. v. s. 2 ture i et 
meget naturskønt område og vejret var helt 
perfekt. Regnen kom om eftermiddagen. 
Heldigt for dem, som valgte at gå ca. 14 km. 
 
Når bladet udkommer, har vi haft en ny tur 
med madpakke på ca. 18 km 
Rundvandrevej i Vildbjerg. 
 
Og mange andre gode ture. 
Stor tak til alle turledere. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fremtid 
 
Vi afholder Julemærkemarchen, som 2 førte 
ture. En på 10 km og en familietur på 5 km. 
Den gode sag at gå for. 
Søndag formiddag d. 5. december kl.10.00 
 
Nu håber vi at kunne gennemføre den årlige 
Julemotionstur fra Højskolen Skærgården 
Søndag d. 26. december kl.9.00 – 11.00 
Der vil ikke blive pause i Spejderhytten. 
 
Den første tur i det nye år bliver prøveturen 
Lørdag d. 8. januar i Haderup 
Alle er velkommen 
Skovvandringen søndag d. 16. januar fra 
Haderup skole bliver nytænkt. 
Vi arbejder på at få detaljerne på plads. 
 
Obs! 
Generalforsamling afholdes i Kulturama 
tirsdag d. 8. februar 2022 
 
Knudmosevandringen bliver førte ture 
Søndag eftermiddag d. 22. maj 2022 
Vi planlægger at gå ud til Den Hvide By og  
samtidig se al den dejlige kunst, vi kommer 
forbi. 
Elia, De geometriske haver, den runde gård, 
skulpturparken og Obelisken. 
Se vandrekalenderen  
 
Byd gerne ind med ture i det nye år, så vi kan 
få lavet et godt program 
 
Glædelig jul og godt nytår 
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HIRTSHALS
Per Jensen, Irisvej 5, Åbyen, 9850 Hirtshals
tlf. 2627 0780 • lisbethper6@gmail.com 
www.fodslawhirtshals.dk

  

Er godt i gang. 
 
Vi er godt i gang med at gå om lørdagen 
med start fra Hirtshals Skole klokken 
13.30. Det med, at der er mange 
forskellige, der laver ture, virker meget 
godt. Vi får set nogle andre ting, end vi 
plejer. De er fantastiske til at finde ture 
både i et fint terræn og altid forbi et 
ishus. 
 
Vi kan sagtens være flere – der er plads til 
en til. I Fodslaw gælder det jo ikke bare 
om at gå. Der er også plads til en god 
snak - og tid til at spise. 
 
Den 4. august var vi traditionen tro en tur 
i Lønstrup, hvor vi sluttede af med 
spisning på ”Cafe Kysten”. Denne gang 
var der 7 på tur – men hvad gør det, når 
man på cafeen opdager, at der er mødt 8 
medlemmer op, der stadig vil se vi andre, 
men som er ved at have svært ved at gå 
vores ture. 
 
Selvom vi ikke mere har de store 
arrangementer, så laver vi gerne ture for 
andre foreninger i vores dejlige 
naturområde, hvis nogen skulle have lyst 
til dette. 
 
F. eks. havde vi den 14. august besøg af 
over 60 fra Hadsund Fodslaw. De var 
rundt om havnen, Oceanariet, 
Husmoderstranden, fyret (hvor vi spiste) 
og Folkeparken. 
 

Vi var så heldige, at Hirtshals 
Handelsstandsforening netop denne dag 
havde inviteret folk, der havde 
veteranbiler, til træf i byens gågade. Så 
det var jo oplagt, også at se på disse. 
 

 
Senere kørte vi til Tverstedsøerne, hvor 
nogle gik en tur omkring disse, inden 
turen  gik til det grå ishus i Tversted. 
 
Vi har stadig vores byvandring med start 
fra Havnekiosken i Havnegade. Så kom 
frisk! 

 
Til slut ønskes alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 
 
Husk, at vi på sædvanlig vis har 
generalforsamling den 25. januar 
klokken 19. 
 



18

  

Julemotionstur. 
Søndag d. 26/12  

Tolne efterskole, Dvergetvedvej 95, Tolne, 9870 Sindal. 
Start: kl. 9.00-11.00. 

5 og 10 km.. 
Så kan vi igen komme på tur i Tolne bakker.  

 
Generalforsamling. 

Torsdag d. 27/1 kl. 19.00. 
Lundergård skolen. Nordens allé 15. 
Dagsorden efter gældende vedtægter. 

Håber vi ses denne aften. 
 

3/4 Forårstur i Bjergby. 
Bjergby – Mygdal skole, Asdalvej 14. 

Start kl. 9.00 -11.00. 
 

 
Motionsture: Lørdag d. 8/1 kl. 13.30 
Start fra Lundergård hallen, Hjørring, 
her er det Lisbeth der fører. 
 Lørdag d. 15/1 kl. 13.30 start fra 
Halvorsminde, Marie Louise leder turen. 
Lørdag d.22/1 kl. 13.30 start fra 
Vandhuset, Børge Christensensvej. Laila 
har laver turen. 
 Lørdag d. 29/1 kl.13.30 start fra 
Bagterp skole, Fuglsigvej. Anette fører 
os.  
Lørdag d. 5/2 start fra Lendum kirke, 
Søndergade 12. Martin viser vej.  
Lørdag d 12/2 kl 13,30 start fra 
Tårshallen, Halvej 14. Else leder turen. 
Lørdag 19/2 kl. 13.30 start fra Ø. 
Thirupvej 64. Bolleturen. 

26/2 kl 13.30 start fra, p.-pladsen v. 
redningshuset i Lønstrup, Lisbeth har 
lavet turen. 
.  
Onsdage: kl. 10.00 tur på ca. 1 time. 
Start fra Christiansgave, lille rød låge  
 
Siden sidst: Har vi haft Rubjerg Knude 
March med 20 på aftenturen og 57 på 
marchen. Vi var 20 der tog med til 
jubilæum i Viborg. Til bowling og 
spisning var der 24 der spillede og til 
spisning var vi 37. 
 
I ønskes alle en glædelig jul og godt 
nytår. Tak til alle, som har lavet 
motionsture og hjulpet på marcherne. 
Vi ses derude. 

HJØRRING
Tove Gjesthede, Øster Thirupvej 64, Astrup, 9800 Hjørring
tlf. 9897 1698 | 3066 2266 • hjoerringfodslaw@live.dk
www.fodslawhjoerring.dk
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HOLSTEBRO
Aase Larsen, Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
tlf. 2086 5136 • aaseskovlarsen@gmail.com
www.holstebrofodslaw.dk

  

Efterårssæsonen er i fuld gang med en 5 
km aftentur tirsdage og formiddagstur 
onsdage på ca. 5 eller 7 km. 
 
Kommende arrangementer 
Julefrokosten afholdes den 27. november.  
Vi går en tur på ca. 8 km og herefter 
venter der hygge og en velfortjent 
julefrokost i Laden. 
 
Støt Julemærkehjemmene ved at deltage 
i Julemærkemarchen den 5. december 
med Postens Marchforening som 
arrangør. Startsted: Mads Bjerres Vej 5B. 
 
Julemotionsturen afholdes som sædvanlig 
2. juledag den 26. december. 
En oplagt mulighed for en rask lille gåtur 
med hele familien. De afmærkede ruter 
på 5 og 10 km kommer forbi en rast, hvor 
der er gratis gløgg/kakao og salg af varme 
æbleskiver. Startsted/tid: Laden, 
Brogårdsvej 4, kl. 9.00 - 11.00. 
 
Nytårsvandringen den 8. januar. Der er 
afmærkede ruter på 5 og 10 km. Der kan 
købes kaffe/te samt hjemmebagt brød på 
startstedet efter turen. Startsted/tid: 
Laden, Brogårdsvej 4, kl. 13.00. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Laden, 
Brogårdsvej 4, onsdag den 19. januar kl. 
19.00. Dagsorden ifølge vedtægter. På 
valg er: Vagn Madsen, Frida Mundbjerg, 
Helle Jensen og Svend Christensen. 
Eventuelle forslag skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før. Foreningen er 
vært med kaffe/te og brød. 

 
 
Flyttet til februar 
Sir Lyngbjerg Vandringen afholdes lørdag 
den 5. februar med afmærkede ruter på 
5,10,15 og 20 km. Der vil være rast i både 
skoven og i Sognegården. 
Startsted/tid: Naur-Sir Sognegård, Sirvej 
3, Krunderup mellem kl. 9.00 - 11.00. 
 
Vandreforeningen Fodslaws 
Repræsentantskabsmøde afholdes den 
27. februar i Naur-Sir Skole/ Sognegård 
og i Sir-Lyngbjerg Centret. 
Der vil om søndagen være en afmærket  
Dagen derpå vandring på 5 eller 10 km. 
 
Siden sidst 
har vi fejret vores 50 års jubilæum den 
16. september, med en vandretur 
efterfulgt af en lækker frokost i Laden. 98 
medlemmer valgte at deltage i denne 
fejring af vores aktive forening. 
 
Den 9. oktober afholdt vi vores 
efterårstur som i år gik til Stoubæk Krat. 
55 medlemmer deltog i turen der vanen 
tro, blev afsluttet med kakao og boller. 
 
På vores hjemmeside kan du se mange 
billeder fra vores arrangementer og ture 

Pbv. Helle 
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Jul/Nytår 2021/2022. 
Julen nærmer sig og året går på held. 
Med et lille tilbageblik var der trods alt en 
del aktiviteter i Horsens fodslaw.  
Vi havde en del aftentræningsture som 
var rimeligt besøgt med glade og friske 
vandere. 
Generalforsamlingen. 
Ved vores årlige generalforsamling var 
der nogle forandringer. Der blev valgt en 
ny formand som blev Kaj Jørgen Pedersen 
og Carsten Andersen blev 
bestyrelsesmedlem. Resten af 
bestyrelsen forblev intakt og alt endte i 
god ro og orden. 
Kirkholm Marchen. 
Søndag den 22 august afholdt vi Kirkholm 
Marchen og i år var vejret med os, og alle 
havde en herlig land og byvandring i og 
omkring Juelsminde. 

 
 
Beringsvandringen. 
Beringsvandringen den 26 september 
forløb også godt med alle tiders 
vandrevejr. Der var lidt 
indkøringsproblemer, da ruterne var lidt 
ændrede, men alle kom igennem. 

Julemotionstur 2021. 
Søndag den 26 december 2 juledag 
afholdes den årlige julemotion på 
adressen Egebjergvej 172 Egebjerg 8700 
Horsens kl. 09,00 til 11,00 og der er 2 
forskellige ruter på henholdsvis 5 og 10 
km.  
Begge ruter går til Hansted/Egebjerg 
vandværkssø hvor der sædvanen tro 
serveres en varm drik til at lune sig på og 
ganske gratis. Øl, vand og en Enkel 
forefindes til rimelige Fodslawpriser. 

 
Nytårsturen lørdag den 15 januar. 
I starten af det nye år skal i da ikke 
snydes for nytårsturen, som er på 5 og 10 
km. Turen går som hvert år til Rådved 
Kær og omegn. Da julen og nytåret er 
overstået, vil det være skønt at få lidt 
motion og mødes med gamle og nye 
venner, samt at få luftet hunden. 
Velkommen til alle samt en glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår. Vi 
ses. Mødetid mellem 09,00 og 11,00. 
Egebjergvej 172 8700 Horsens. 
www.horsens-fodslaw.dk 
Formanden på 75897360@hafnet.dk 
 
 

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

  

Hej. Nu troede vi lige at det skulle til at gå lettere end sidste år hvor nedlukninger var 
hverdagskost. Så galt går det forhåbentlig ikke i denne vinter men vi må nok leve med 
forskellige restriktioner og det gør vi så. Aflysninger af ture kan måske forekomme men 
forhåbentlig ikke. 

Julemotionstur i Brande den 26. december 
Start fra Dalgasskolen, Elme Alle 2B, 7330 Brande. Der kan 

startes i tidsrummet kl. 9.00 – 10.30 og der er distancer på 3, 5, og 
10 km. Vi har indendørs rasteplads hvor man kan nyde et krus gratis varm glögg eller 
kakao med julekager som vil være sponseret. Der vil kunne købes andre drikkevarer 
tillige med æbleskiver. 
Vi har alle godt af frisk luft i juledagene og 2. juledag er ingen undtagelse. Skulle I have  
julegæster på besøg, må de også gerne deltage. Måske har jeres naboer og venner også 
lyst til at være med – vi har plads nok. Vi glæder os til at byde jer velkommen.  
Generelle oplysninger om Julemotionstur findes andet steds i dette medlemsblad. 
Hvis du er forhindret den 26/12 bliver der gået prøvetur den 18/12 med start kl. 10.00 
fra Dalgasskolen. Gebyr vil blive opkrævet af ikke-hjælpere til turen. 
Den 2/1 – Nytårskur. Efter motionsturen (ca. kl. 14.00) vil der være champagne og 
kransekagestykker. Mødested: DOK Arends, Dr. Arends Vej 4, 7330 Brande. Der vil blive 
opkrævet kr. 30 for ikke-medlemmer.   
Den 26/1 - Generalforsamling i Ikast-Brande Fodslaw på Dalgasskolen (Aula), Elme Alle 
2B, 7330 Brande. Dette kl. 19.30 og dagsorden vil tilgå medlemmerne primo december 
2021. 
Den 29/1 – Hyggedag i Ikast. Vi starter med en gåtur fra p-pladsen v/Ikast Bibliotek, 
Grønnegade 25, 7430 Ikast, kl. 14.00. Vi går til Ikast Tårnet – ser udsigt fra Tårnet – går 
tilbage til Biblioteket og får kaffe/the og kage. Kl. 18.00 er der fællesspisning på Cafe 
Nohr, Østergade 1, 7430 Ikast. Tilmelding til Inger-Marie Nielsen inden den 23/1.  
Motionsture – der henvises til vores hjemmeside www.fodslawbrande.dk eller følg med 
på Facebook (Ikast-Brande Fodslaw).  

Det skete – Bøllingsø Bryggervandring: Heri deltog 59 mod 61 sidste år.  
45 år med Ikast-Brande Fodslaw: Der deltog 17 medlemmer i arrangementet i Ebeltoft 
og det blev en hyggelig weekend med egen gåtur og gåtur hos Fodslaw Mols. 

Til slut siger vi mange tak for jeres besøg hos os i det sidste halve 
år, det har glædet os meget. Tak for samarbejdet med Viborg og 
Skanderborg.  
Alle læsere ønsker vi en rigtig Glædelig Jul samt et godt Nytår.  
       Med venlig hilsen - f. Ikast-Brande Fodslaw v/Inger-Marie 
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Kære Fodslaw venner 
Her omkring 1. december kan vi se 
tilbage på en fantastisk sommer og et 
dejligt efterår, med rigtig mange gode 
oplevelser i Fodslaw regi:  
* Ugentlige vandringer i vores skønne 
natur her i Jammerbugten, med stor 
tilslutning hver eneste gang. 
* En fantastisk Grillaften med 80 
deltagere ved Bratbjergsøerne. 
* Stor oplevelse at være til Fodslaw’s 50 
års jubilæumsarrangement, med 
efterfølgende middag på St. Binderup 
Kro. 
* En meget vellykket Hav og Klit vandring. 
 
Så hvor er det dejligt, at vi nu igen kan 
mødes og færdes som vi plejer. 
 

 
 
Kommende arrangementer 
Årets Julefrokost afholdes tirsdag den 14. 
december kl. 17.30 på “Skovsgård Hotel”, 
Thyvej 16, Arentsminde, 9460 Brovst. 
 
Julemotion den 26. december. 
Der er start mellem kl. 9.00 og 11.00, fra 
Øland Medborgerhus, Hammershøj, 9460 
Brovst. Afmærkede ruter på 5 og 10 km.  
 

Nytårsmarch den 1. januar 2022 foregår 
denne gang i Lille Norge. Der er start kl. 
13.30 fra P-pladsen, Kordalsvej 15, 9430 
Saltum. Førte ture på 5 og 10 km. 
 
Indkaldelse til Generalforsamling 
Fodslaw Jammerbugten afholder ordinær 
generalforsamling, tirsdag den 18. januar 
2022 kl. 20.00 på Nordstjernen i Blokhus. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag 
der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde 14 dage før. 
Vi starter som sædvanligt med spisning 
kl. 18.30, hvortil det vil være  nødvendigt 
med tilmelding. 
 
Vi ønsker alle vores medlemmer en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
På bestyrelsens vegne 
Eleane Nygaard 
 

 
 
 

JAMMERBUGTEN
Eleane Nygaard, Vestergade 31, 9440 Åbybro
tlf. 2420 4643 • eleane.nygaard@gmail.com
www.fodslaw-jammerbugten.dk
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Hej med jer. 
 
Kongenshus vandringen 
I år kom der 89 deltagere. Det var dejligt at se så 
mange af jer efter Corona nedlukningen. 
 

 
Rasteplads Kongenshus. 
 
Norgestur til Kristianssand området. 
 

I Kr. himmelfartsferien 25 – 29 maj 2022. 
Vi prøver igen om det kan lade sig gøre at 
komme en tur Norge, da forrige forsøg 
som bekendt desværre blev Coronaramt.  
Programmet er ikke endeligt fastlagt på 
nuværende tidspunkt, men det bliver 
med bus fra Ribe onsdag eftermiddag, 
med opsamling undervejs langs 
motorvejen gennem Østjylland til 
Hirtshals. Hjemkomst søndag aften.  
 
Endeligt program bliver præsenteret på 
generalforsamlingen i Vester Vedsted 3 
december, og derefter udsendt til 
medlemmer. 
Så sæt kryds i kalenderen hvis det er 
noget for dig.  
 

 
 
 
 
 
 
Husk Mett Kølvrå Vandringen søndag 
den 13 marts 2022  
(Med forbehold, vandrekalenderen er pt ikke 
opdateret!) 
Startsted Idrætsklubhuset Lyngvej 25  
7470 Karup          
Distancer   
5 km kl. 9 - 12 
12 km kl. 9 - 12 
17 km kl. 9 - 11 
26 km kl. 9 – 10 
 
 
 
 
Tilslut ønskes alle en glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
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

Vore arrangementer i efteråret - grillaften  Fodslaw Kjellerup 
og gløggaften er alle afholdt, under hygge-  hæfter for sine forpligtigelser 
lige former, er særlig tak! til Marie og Søren,   og gæld med den til enhver tid 
for deres indsats med grillaftenen.   formue i  Fodslaw Kjellerup. 
       
Generalforsamling, der indkaldes 
hermed til afholdelse of ordinær   Efter generalforsamingen vil 
generalforsamling, tirsdag, den   vi servere lidt lækkert, med 
11.01.2022, kl. 19.00 i Al-huset,   tilhørende drikkevarer, og 
Skolevangen, Kjellerup med   der vil være en konkurrence 
følgende dagsorden:    med tilhørende præmie. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  Træningsturerne fortsætter, 
2. Formandens beretning    som sædvanlig om tirsdagen 
3. Kasserens beretning    med start kl. 19.00 fr Al-huset, 
4. Indkomne forslag    Skolevangen i Kjellerup 
5. Valg af bestyrelsemedlemmer: 
   På valg er Bent Hougaard 
  Søren Hansen   Kære medlemmer! 
6. Valg af suppleanter    Rigtig glædelig jul og godt nytår. 
7. Valg revisorer    
8. Valg af revisorsuppleanter   Vi ses derude 
9. Eventuelt. 
 
Tilføjelse til § 9 i Fodslaw Kjellerups  Mange hilsener 
vedtægter:     Fodslaw Kjellerup 
Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke 
personlig for forpligtigelse og gæld 
i  Fodslaw Kjellerup, 
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LEMVIG
Else Nielsen, Sprogøvej 23 B, 7680 Thyborøn
tlf. 2013 6426 • elsenie@hotmail.com

 

  

Hej Fodslawvenner 
 

 Vi kan se tilbage på hyggelige træningsture samt et par længere ture i sensommer og 
efterår.  
 
Vi har haft en udflugt til Husby klitplantage i efteråret og i godt vejr gået turen på 15 km. 
Det er en spændende og varieret tur på fine vandrestier, som vi fremover vil have på 
vores program. Den kan absolut anbefales. Den er godt afmærket, og der er flere 
rastepladser med borde og bænke samt toiletter undervejs.  
 
På vores faste hyggetur Kilen Rundt havde vi gæster fra nær og fjern, der konsumerede i 
alt 70 stykker af det traditionelle lækre smørrebrød ca midt på ruten og nød kaffe og 
kage efter turen. 
Vi var en lille flok, som deltog i Fodslaws jubilæum d 5. september. Et godt arrangement 
 
Vi regner med at holde julefrokost i Thyborøn den 27/11 og håber, coronaen tillader. 
 
I december og januar er der ikke programsatte ture, men man kan møde op ved søen om 
lørdagen kl 13, snakke sammen og enes om en rute til dagens gåtur. 
 
I vinterperioden lægger vi program for næste års træningsture. Det bliver normalt 
distribueret til vore medlemmer på mail, men kan også fås på papir, hvis man ønsker det. 
(Hvis nogen fra andre foreninger ønsker vores program, så skriv til undertegnede.) 
 
I februar og marts måned mødes vi lørdag eftermiddag kl 13 til gåtur efter det nye 
program (som sædvanlig på p-pladsen ved Lemvig sø), og fra starten af april ligger 
træningsturene onsdag aften med start kl 18.30. 
 

Rigtig glædelig jul og godt nyt vandreår! 
 
 
 

Pbv. Else Nielsen 
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Kære venner i Læsø Fodslaw. 
 
Siden sidst 
*21/8 hjalp vi til som flagvagter ved 
 cykelløbet ”Læsø Rundt” 

  
*5/9 tog 10 medlemmer af sted til 50-års 
Jubilæet i Hald-Ege. Selve rejsen tog 
længere tid end selve Jubilæet, så det 
blev en dejlig lang udflugt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*12/9 havde vi vores årlige 
Stjerneskudstur. 20 medlemmer 
vandrede først ca. 10 km.  
Dernæst samledes vi om et lækkert  
Stjerneskud på Carlsens Hotel. 

*23/10 vandrede vi for Kræftens 
Bekæmpelse, af flere grunde desværre 
med en lille tilslutning. Der blev dog 
samlet 800 kr. ind. 
Julemærkemarch søndag d. 5/12 kl. 10. 
Vi mødes hos Lissi, Tårnvej 5, 
(forhøjet startgebyr). 
Julemotionstur tirsdag d. 28/12 kl. 13. 
Vi mødes hos Freddy, Museumsvej 4, 
(forhøjet startgebyr). 

GOD JUL & GODT NYTÅR   
Motionsture i 2022           
(lørdage kl. 13.00) 
15. januar Østerby Marina 
29 Januar Vesterø Havn 
12. februar bag Superbrugsen, banko 
25. februar Østerby Kirke 
12. marts Læsøstenen/Storedalvej 

 
GENERALFORSAMLING 5/2 på Retro 

Meddelelse herom tilgår medlemmerne. 
                                                 
                                                   pbv. Kirsten 

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

JULE
 MOTIONSTUR
2021
STARTSTEDER OVER HELE LANDET
SE ALLE STARTSTEDER OG TIDSPUNKTER I FOLDEREN

TAG UDOG GEM!!
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Trænger du l motion ovenpå julemaden?

 

 

  

 

  

 

Startgebyr

 

Startkort . 25,00 kr. m/diplom. . 30,00 kr.

Startkort m/medalje. 50,00 kr. m/medalje og diplom. 55,00 kr.

Mange familier har gjort det l en tradion at gå Julemoon og få frisk lu�. Moon 

har alle godt af, ikke mindst e�er at have nydt den gode julemad. Der kan også samles 

appet l at nyde endnu en julefrokost.

Mange kommer for at genopfriske gamle venskaber og andre gode relatoner.

 

Så har vi lbuddet - kom l Julemoon
 

 

49. JULEMOTIONSTUR

Vandreforeningen Fodslaw, Fodslaws lokalforeninger samt de vandreforeninger, der har
ønsket at deltage i samarbejdet, a�older Julemoonstur for 49. gang.

I år er der startsteder fordelt over hele landet. Startsteder, star�der og turlængder20
fremgår af næste side.

Alle er velkommen l at deltage. Her er mulighed for at tage børnene, bedsteforældre,
kollegaer, gode venner, naboer og andre med på en frisk travetur.
Der kræves ikke medlemskab af foreningerne. Der kræves ikke særlige forudsætninger for 
at kunne deltage. Turen kan gennemføres i almindeligt tøj og sko, bare det er egnet l en
travetur. Man må også gerne medtage hunde, blot de er i snor.

Der opkræves et startgebyr, og ønsker man en erindring i form af en medalje eller et 
diplom er der mulighed for at købe det.

Der er tradion for at anvende mover fra H.C. Andersens eventyr på erindringen. I år
inspirerer fortællingen «Elverhøj» l movet.

Der gives også IVV-stempel.
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2. Juledag - 26.12.2021
AG Moon, Aulum Mølle, Møllestræde 4, 7490 Aulum
Star�d 9.00 - 10.00 - 6 og 11 km - Kontakt: Jens Peder Krisansen, tlf. 2970 2624

Fodslaw Sydthy, Kystvejen 66, Svankjær, 7755 Bedsted
Star�d 9.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Jenny Kobberø, tlf. 5131 6435

Morsø Fodslaw, Jesperhus Blomsterpark (følg pilene fra P-pladsen)
Star�d 9.00 - 10.30 - 3,6 og 10 km - Kontakt: Povl Li Nielsen, tlf. 2973 0563

Hadsund Fodslaw, Frivilligcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund
Star�d 9.00 - 10.30 - 5 og 10 km - Kontakt: Rita Holt, tlf. 9857 1946/ 3059 4457

Holstebro Fodslaw, Laden, Brogårdsvej 4, 7500 Holstebro
Star�d 9.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Aase Larsen, tlf. 2086 5136 

Hjørring Fodslaw, Tolne E�erskole, Dvergetvedvej, Tolne
Star�d 9.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Tove Gjersthede, tlf. 9897 1698

Aarhus Fodslaw, Aarhus Internaonal School, Dalgas Avenue 12, 8000 Århus C
Star�d 9.00 - 10.30 - 5 og 10 km - Kontakt: Carl Henrik Olsen, tlf. 2246 0446

Ikast-Brande Fodslaw, Dalgasskolen, Elmealle 2 B,7330 Brande
Star�d 9.00 - 10.30 - 3, 5 og 10 km - Kontakt: Inger-Marie Nielsen, tlf. 2334 1596

Jammerbugten Fodslaw, Øland Medborgerhus, Hammershøjvej 3, 9460 Brovst
Star�d 9.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Eleane Nygard, tlf. 2420 4643

Ribe Fodslaw, Brandstaonen, Odin Plads, 6760 Ribe
Star�d 10.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Werner Straadt, tlf. 2960 2636

Herning Fodslaw, Højskolen Skærgården i Lind, 7400 Herning
Stard 9.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Lene Bang-Nielsen, tlf. 2324 0407

Horsens Fodslaw, Egebjerg Fridscenter, Egebjergvej 172, 8700 Horsens
Star�d 9.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Carsten Andersen, tlf. 5013 7178 eller Kaj J. Pedersen
tlf. 3098 7360

Samsø, Klokketårnet i Nordby
Star�d 9.30 - 5 og 10 km - Kontakt: Bent Sjørslev, tlf. 4019  6297

3. Juledag - 27.12.2021
Fodslaw Sønderborg, Skovvej 4, 6400 Sønderborg
Star�d 10.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Karen Kejser, tlf. 2063 9667  

Fodslaw Vejle, Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle
Star�d 10.00 - 11.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Birgit Tving Therkildsen, tlf. 2361 0117

Odense Fodslaw, Dalumskolen, Demantsvej 30, 5260 Odense S
Star�d 10.00 - 11.00 - 5 og10 km - Kontakt: Bodil Hertzum, tlf. 2446 2069

4. Juledag - 28.12.2021
Læsø Fodslaw, Museumsvej 4, 9940 Læsø
Star�d 13.00 - 5 og 10 km - Kontakt; Freddy Sørensen, tlf. 9849 1139

Fredericia Fodslaw, Det Bruunske Pakhus, Kirkstrædet 3, 7000 Fredericia
Star�d 9.00  - 5 og 10 km - Kontakt: Bent Ebbesen, 5178 6173

Storstrøm Fodslaw, Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.
Star�d 9.00 - 10.00 - 5 og 10 km - Kontakt: Hanne Tønnesen, tlf. 2124 5437

Gribskovens Hårde Kerne, Kernehuset, Helsingevej 2, 3400 Hillerød
Star�d 10.00 (førte tur) - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 km - Kontakt: Henrik Pedersen, tlf. 5325 33 37



 

”Elverhøj” -  årets mov  
Det løb så vims nogle store firben i sprækkerne på et gammelt træ; de kunne godt forstå 

hinanden, for de talte firbenesproget.

 ”Nej, hvor det rumler og bumler i den gamle elverhøj” sagde det ene firben; ” har, for det 

spektakel, nu ikke i to næ�er lukket

 

mine øjne, jeg kunne lige så godt ligge og have 

tandpine, for så sover jeg heller ikke!”

 

”Der er noget på færde derinde!” sagde det andet firben, ”højen lader de stå på fire røde 

pæle lige l hanegal, der bliver ordentliig lu�et ud og elverpigerne har lært nye danse, som 

der trampes i. Der er noget på færde!”

Sådan indledes eventyret om elverhøjen, elverkongen, elverpigerne, Dovregubben og hans 2 

sønner, der er kommet herned for at blive gi�et bort, en fortælling der er skrevet i 1845.

Vi kan kun anbefale at læse hele eventyret i sin fulde længde.

 

 

 

Fodslaw er en forening,

 

hvor alle er velkommen. Vi er 38 lokalforeninger, fordelt over det 

meste af landet.  

Det koster lige nu 300 kr. om året for det første medlem af en husstand, og 100 kr. pr. person 

ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år.

 
Find lokalforeningen nær dig eller læs mere om Fodslaw på www.fodslaw.dk
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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 Ræthingemarch den 
22. august med 59 deltagere. 
Har vi været på bustur sammen med 
Fodslaw Odense til Weserbergland fra 
den 30. august til den 3. september. 
Tak for hyggelig samvær. 
Vi har haft bustur til Fodslaw´s 50(+1) års 
Jubilæumsfest i Viborg den 5. september 
med 28 deltagere.  
Har vi været med på fælles fynsk 
Fodslawtur ved Nyborg. Tak til Fodslaw 
Nyborg for en fin tur.  
Har vi afholdt ordinær generalforsamling 
den 27. oktober med 30 deltagere. 
Har vi haft formiddagsture hver onsdag 
med et ret stabilt deltagerantal. 
Derudover har vi haft motionsture i det 
Midtfynske/Sydfynske, også her med et 
ret stabilt deltagereantal. Tak for nogle 
fine ture. 
 
Det sker: 
 
JULEMÆRKEMARCH: 
Start fra Rantzausminde skole, 
Dyrekredsen 12 i Svendborg den 5. 
december 2021 kl. 9,00 til 11,00. 
Distancer 5 og 10 km. 
Mød op til denne tur, så der kan blive et 
pænt overskud til Julemærkehjemmene. 
 
Motionsture: 
Vi har 2 formiddagsture, den 1. og 8. 
december, inden vi holder juleferie. Vi 
starter op igen 12. januar 2022 kl. 9,30 

fra P-pladsen ved Midtfyns Fritidscenter, 
Søvej i Ringe, og herefter er der tur hver 
onsdag formiddag.  Disse ture er på 5-6 
km i moderat tempo. 
Derudover har vi planlagt følgende 
motionsture: 
Den 9. januar 2022 starter vi som 
sædvanlig med en tur på ca. 30 km fra 
Guldhøj, Floravej i Ringe kl. 9,00. Der 
bliver mulighed for at gå med på turen 
før – ca. 18 km -  eller efter frokost – ca 
12 km, dog kun, hvis det aftales med 
Knud Erik senest dagen før. 
Husk madpakke til frokost. Øl og vand 
kan købes. 
Den 15. januar 2022 kl. 13,30 går vi en tur 
på 6-7 km fra Guldhøj, Floravej i Ringe. 
Efter turen er der overrækkelse af 
vandrepokal til den/dem, der har 
deltaget i flest motionsture i 2021.   
Øvrige ture kommer i 
aktivitetskalenderen for næste halvår. 
. 
Lidt længere ude i fremtiden har vi: 
 
Forårsvandring i Svanninge bakker den 
6. marts 2022. Start fra Brahesminde 
skole, afdeling Svanninge, Kirkegyden 
33, 5642 Millinge. 
Distancer:  
20 km med start fra kl. 9 til 10. 
12 km med start fra kl. 9 til 11 og 
7 km med start fra kl. 9 til 12, 
 
Til slut ønskes alle vore medlemmer en 
glædelig Jul samt et godt Nytår.  
                                              Knud Erik                                                                                                           
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Nu kommer vinteren. Det er dejligt at gå sig varm i kulden.  Vi fortsætter med vores 
ugentlige motionsture rundt i området. Oplev naturen og få motion. Turene er på ca. 6 
og op mod 10 km.  
Vi tilstræber at gå i 2 hold, så hastigheden kan 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 www.fodslawmols.dk. Lad os mødes derude med dig og dine venner til en 
dejlig tur. Læg mærke til at motionsturene i vinter starter lørdag kl. 10.00. 
 
20+ ture i 2022 
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 hjemmesiden. 
 
Kommende ture/arrangementer. Dejlige vandreture, måske går nogle af ruterne ud på 
ukendt terræn i vores dejlige område i Syddjurs. 
 
Juletur ved Ebeltoft søndag den 19. december 2021 
Start/mål: Ved klubhus, Trafikhavnen, H. H. Hansensvej, 8400 Ebeltoft 
Starttid: Kl. 9.00-11.00, dog kl. 9.00-10.00 for 20 og 30 km. 
 
Nytårstur i Mols Bjerge fredag den 31. december 2021 
Start/mål: P-plads ved Fuglsø, Fuglsøvej, 8420 Knebel 
Starttid: Kl. 14.30 
Distance: 5 km tur til Trehøje. I år er turen afmærket. 
 
Nytårstur fra Kalø 2. januar 2022 
Start/mål: Se hjemmesiden 
Starttid: Kl. 9.00-11.00 
Distancer: 5, 10 og 23 km 
 
Generalforsamling lørdag 12. februar 2022  
Sted: Klubhus, Trafikhavnen, H. H. Hansensvej, 8400 Ebeltoft 
Vi mødes til kaffe kl. 9.30, går en tur og mødes så til generalforsamling og frokost. 
Følg med på www.fodslawmols.dk, da der kan forekomme ændringer.  
 
Vil du med på vandreferie i 2022, Tenerife eller Irland?  
Tjek www.fodslawmols.dk. 

 

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

  

 
Så blev det vinter ifølge kalenderen, gad vist om det giver sne og frost  
 
Selvom året går på held, så har vi stadig 2 arrangementer tilbage. 
Julemærkemarchen og Julemotionsturen. Vi glæder os meget til 
arrangementerne, vi er bare klar.   
 
Men BEMÆRK – Vi overholder alle anbefalinger. Hvis vi bliver nødsaget til at ændre på 
arrangementet, offentliggøres det på vores hjemmeside og Facebook, eller ring på 
29870563, hvis du har spørgsmål. 
 

Julemærkemarchen søndag den 5. december 2021 
Startsted er Multihuset, Spurvevej 2, Nykøbing 
Ruter på 5 og 10 km, som er afmærket så du kan gå i dit 
eget tempo. 
Start fra kl. 9.00 til 10.00 
Ved start er der rast hvor du kan købe lidt at spise og 
drikke. 
Alt overskud fra turen går til Julemærkemarchen. 
 
Kom og deltag – de har brug for din støtte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Juledag - Julemotionstur 
 

Start mellem 9.00 og 10.30 
Distance 3, 6 og 10 km 

 
Vi starter igen i år fra drivhuset bag 

Jesperhus Blomsterpark, så følg pilene 
fra p-pladsen. 

 
På rastepladsen serverer vi en kop suppe 

og ved mål kan I købe gløgg og 
æbleskiver. 
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Vi ønsker alle  
en rigtig glædelig jul  
og et godt nytår. 

  

Nyt omkring torsdag / lørdags turene 
Det blev besluttet på generalforsamling at vi ikke i fremtiden flytter turene fra lørdag til 
torsdag aften i sommerhalvåret. Vi fortsætter med turene lørdag eftermiddag året rundt. 
 
Aktivitetsprogrammet for 2022 
Vi er i fuld gang med at lave programmet, så vil du være turleder på en tur, så kontakt 
Inger for ture onsdag aften, Lisbeth for ture lørdag eftermiddag.  
 
På vores hjemmeside ligger allerede nu program for Fodslaw i Skive indtil april 2022. 
 
Vintertur i Rønbjerg søndag den 20. februar 2022 
Startsted – Rønbjerg hallen, Kisumvej 34, 7800 Skive 
Starttid – kl. 9.00 – 10.30 
Ruter – 6, 12 og 18 km 
 
Vi håber rigtig mange vil deltage, det er et smukt område vi traver i, så kom og nyd det. 
Vi er klar med mad og drikke ved start og mål samt på rastepladsen ude på turen. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Sensommervandring på Mors – I år 
gik vi fra Sindbjerg Plantage hvor vi havde 
lavet 3 sløjfer. Det fungerede rigtig fint og 
vandrene virkede glade for ruterne. Der 
kom 106 deltagere, en del flere end vi 
havde forventet. Vandre fra hele landet 
plus Norge. Dejligt at se så mange bruge 
deres søndag på Mors. 
 
Generalforsamling – En hyggelig dag med 
vandretur, frokost, generalforsamling og 
kaffe med kage. Genvalg på alle poster. 
En god debat under eventuelt. 
 
 
 
 
 
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 Aase, Jytte og Jan. 
 
 
 
 
 

Følg os på facebook  
”Fodslaw i Skive” eller  
”Morsø Fodslaw” 
www.morsfodslaw.dk 
 
Vi ses – Povl Li Nielsen 
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SIDEN SIDST 
Den 1. aug.  var 50 medlemmer på en 
fantastisk tur til den lille ø Svelmø ved 
Fåborg. Traktorbus til øen, rundvisning 
med ejeren og lækre bøffer af øens eget 
kvæg. At der var 28 på venteliste må 
nok indikere, at turen skal afvikles 
endnu en gang. 
 

 
 
Den 1.sept. lykkedes det os endelig at 
få afholdt vores generalforsamling. 
Også denne gang blev det et tilløbs-
stykke med ca. 120 deltagere. Der var 
genvalg til formanden Niels Ole Jensen 
og kun en enkelt udskiftning i besty-
relsen. Gudrun Knudsen takkede af og i 
stedet for blev Kirsten Glans valgt til 
bestyrelsen, medens Tage Damm blev 
ny suppleant. 
 
Vi har afholdt  Kertemindevandring den 
12. sept. hvor 112 deltagere fra nær og 
fjern var mødt op til en dejlig vandretur.  
 
Midt i september var 39 medlemmer 
på bustur til Bremen og Helgoland med 
mange dejlige oplevelser og hyggeligt 
samvær. Det kunne tydeligt mærkes, at 
alle synes det var dejligt endelig at 
kunne komme på tur med Fodslaw igen.  

 
Den 4. okt. afholdt vi vores rejseaften, 
som igen var godt besøgt med ikke min-
dre end 122 deltagere. 
En hyggelig aften, hvor der først blev 
serveret en tapas-tallerken,  og senere 
informerede rejselederne om rejse-
tilbudene i 2022. 
 
Rejserne i 2022 byder på: 
- Flyrejse til Porto Santo 
- Bustur til Gavnø og Herlufsholm 
- Færøerne 
- Bustur til Den Genfundne Bro 
- Vandrerejse til Irland 
- Krondyrsafari og Vesterhavet 
- Teglværksvandring 
Vi kan allerede nu fornemme, at rejser-
ne hurtigt bliver udsolg. 
 
Oktober sluttede traditionen tro med  
Musikalsk klubaften. 
64 medlemmer deltog i en festlig aften 
med god musik serveret af multi-kunst-
neren Palle Krabbe og hans one-man-
two-hand-piano og harmoniorkester. 
En rigtig hyggelig aften med fantastisk 
stemning, smørrebrød og god snak.   
 

 

MUNKEBO 
Niels Ole Jensen, Solbakken 726, 5330 Munkebo
tlf. 2320 5425 • formand@munkebofodslaw.dk
www.munkebofodslaw.dk
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KOMMENDE AKTIVITETER 
 
Lørdag 27. nov.  
Vi holder  vores traditionelle juleafslut-
ning med god mad, julehygge, pakkespil 
og underholdning. Det plejer at være et 
tilløbsstykke. 
 
Søndag 28. nov. 
Vi holder julemotion i Munkebo, hvor 
alle er velkomne. Efter vandreturene 
byder Fodslaw på kaffe, gløgg og æble-
skiver.  
 
Tirsdag 28. dec. 
Vinterturen Kertinge Nor Rundt 
 

 
Endnu en tradition, som mange ser frem 
til ovenpå julemaden. Alle er vel- komne, 
og der er mulighed for både korte og 
lange ruter. 
 
26 km rundt om hele Kertinge Nor  
Ført vandring med start kl. 9 Kulturhus 
Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Ker-
teminde.  Der er frokostpause  i Munke-
bo Kulturhus  – mulighed for at bestille 
mad. Rastbil er med på turen. 
 
5 og 10 km vandring ved Kertinge Nor 
Vi starter kl. 10 fra Munkebo Kulturhus, 
Troels Alle 4, 5330 Munkebo.  

Alle er velkomne. 
 
Nytårsmotion 9. januar. 
Det er 12. gang vi afholder Nytårs-
motion med Bingovandring i Munkebo. 
Start kl. 13 fra Troelskærsalen, Lindø-
alleen 51, 5330 Munkebo. Turen er 
blevet en tradition for vores medlem-
mer med familie, men der kommer også 
mange fra lokal-området til en frisk 
vandretur ovenpå jul og nytår. 
 

 
 
Der er ruter på 3, 5 og 10 km og under-
vejs spiller vi  bingo med fine præmier. 
Efter turen er Munkebo Fodslaw vært 
ved kaffe og kage.  
 
Generalforsamling 23. febr. 2022 
Der indkaldes til ordinær generalfor-
samling torsdag den 23. febr.2022 kl. 19 
i Børnehaven Mælkevejen, Grønvangen 
32, 5550 Langeskov.  
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
Generalforsamlingen starter med spis-
ning kl. 18, og herefter generalforsam-
ling kl. 19.  

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

I skrivende stund lægges sidste hånd på 
forårsprogrammet. 

Det vil som sædvanligt være ture i en radius 
på ca 20 km og stadigvæk være onsdag i 
sommerhalvåret og lørdag formiddag om 
vinteren. 

Billeder fra vores dejlige vandreture. 

Siden sidst har vi været på tur til Fodslaw´s 
50 + 1 års jubilæum, som samtidig var vores 
efterårsudflugt. 

Der skal fra Nibe Fodslaw lyde en stor tak til 
arrangørerne for et meget flot arrangement.  
Vi nød den dejlige tilrettelagte vandretur ved 
Hald Ege.  Og derudover det flotte tagselv 
bord i hallen. 

 

 

Vi var desværre ”kun” godt 20 som fik glæde 
af dette flotte arrangement. Vi kunne være 
mange flere. Om det var corona eller andet 
ved vi jo ikke. 

Er der nye gode ideer til arrangementer hører 
bestyrelsen gerne om det. 

Vi er kommet godt i gang med turene efter 
sommerferien.  Vejret har været fantastisk og 
flot fremmøde hver gang. 

Vi har i september afholdt ordinær 
generalforsamling uden de store 
omrokeringer. 

 

Året i Nibe Fodslaw afsluttes den 4 december 
med et arrangement i huset i Grønnegade. 

Vi starter som vi plejer med en kort tur 
gennem de julepyntede gader i Nibe. 

Derefter er der hyggeligt samvær med gløøg 
og æbleskiver. 
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Nyborg             

Fællestur 
 
Søndag den 19. september havde 
Fodslaw Nyborg arrangeret en tur, hvor  
3 andre Fodslaw foreninger fra Fyn var 
inviteret med. 45 medlemmer var mødt 
op. 
Vi mødtes ved Danehofskolen, gik 
gennem Amerikanerskoven, forbi 
Svenskerhøjen ud til Hjulbymose. 
Videre til Juelsberg Gods hvor der var 
halvvejspause. Der kunne købes kaffe/te 
med kage og andre drikkevarer. 
På turen hjemover fik vi et flot kik til 
Storebæltsbroen, vi fortsatte gennem 
skoven, til vi nåede tilbage til 
Danehofskolen. 
Flot tur i dejligt sensommervejr.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    WE WALK 
     
Mandag den 11. oktober var Gitte        
turleder for turen ”WE WALK” 
Vi mødtes ved Frivilligcenter               
Nyborg. Turen gik op på Volden, gennem      
kolonihaver og lidt rundt i byen. 
Det blev til en tur på 7 km, 18 deltagere 
var mødt op både fra Fodslaw Nyborg og 
andre interesserede fra Nyborg. 
Dejligt at se, folk bakker det op og måske 
bliver interesseret i at komme ud at gå 
sammen med os. 
 
 

Generalforsamling 
Onsdag den 9. februar 2022 

 
Kl. 19.00 Frivillig center Vestervold, Nyborg 

NYBORG
Gitte Østergaard, Helletoften 12, 4. tv., 5800 Nyborg
tlf. 2818 1961 • formand@fodslawnyborg.dk
www.fodslawnyborg.dk
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Nyborg             

Fællestur 
 
Søndag den 19. september havde 
Fodslaw Nyborg arrangeret en tur, hvor  
3 andre Fodslaw foreninger fra Fyn var 
inviteret med. 45 medlemmer var mødt 
op. 
Vi mødtes ved Danehofskolen, gik 
gennem Amerikanerskoven, forbi 
Svenskerhøjen ud til Hjulbymose. 
Videre til Juelsberg Gods hvor der var 
halvvejspause. Der kunne købes kaffe/te 
med kage og andre drikkevarer. 
På turen hjemover fik vi et flot kik til 
Storebæltsbroen, vi fortsatte gennem 
skoven, til vi nåede tilbage til 
Danehofskolen. 
Flot tur i dejligt sensommervejr.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    WE WALK 
     
Mandag den 11. oktober var Gitte        
turleder for turen ”WE WALK” 
Vi mødtes ved Frivilligcenter               
Nyborg. Turen gik op på Volden, gennem      
kolonihaver og lidt rundt i byen. 
Det blev til en tur på 7 km, 18 deltagere 
var mødt op både fra Fodslaw Nyborg og 
andre interesserede fra Nyborg. 
Dejligt at se, folk bakker det op og måske 
bliver interesseret i at komme ud at gå 
sammen med os. 
 
 

Generalforsamling 
Onsdag den 9. februar 2022 

 
Kl. 19.00 Frivillig center Vestervold, Nyborg 

  

SIDEN SIDST. Vi var 30 fra Odense og 9 
fra Midtfyn, på rejsen til Weserbergland. 
En helt igennem dejlig oplevelse, i et 
smukt og meget anderledes landskab. 
Tak til jer alle for en tur, med masser af 
hygge og gode oplevelser. 
 
05.12.  Julemærkemarch. 
Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 
Od.C. Start kl. 10,00 – 11,00. 
Se hjemmeside for tilmelding m.m. 
 
12.12. Julefrokosttur. Bygmarken 55, 
5260 Odense S. Start kl. 10,00 på ca. 7 
km. Vandretur. Julefrokost for 
medlemmer. Tilmelding er nødvendig. 
 
15.12. Julehyggetur. Hunderupskolen, 
Solfaldsvej 11, 5000 Od. C. Start kl. 18,30 
ca. 8 km.  
 
27.12. Julemotionstur. Dalumskolen, 
Demantsvej 30, 5260 Odense S. 
Start kl. 10,00 – 11,00 på 5 eller 10 km. 
Kom og få lidt motion, inden det sidste 
jule og nytårsmad. 
 
16.01. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
Kl. 09,30 ca. 8 km vandretur. 
 
23.01. Rema 1000, Bogensevej 74, 5270 
Od. N. Kl. 09,30. ca. 10 km. 
 
30.01. Østerbæksvej 78, overfor kirken. 
5230 Od.  M. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
 

06.02. Korup Center, Åbakkevej 69, 5210 
Odense NV. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
09.02. Ordinær generalforsamling.  
Bolbro Brugerhus kl. 19,00 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
13.02. P plads overfor, Odense Zoo, Sdr. 
Boulevard, 5000 Odense. C.  
kl. 09,30 ca. 5 km og 10 km. 
 
20.02. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
27.02. Marienlystcentret. Windelsvej 
138, 5000 Od. C. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
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. 
 
Alle vore medlemmer ønskes en rigtig 
Glædelig Jul, samt et Godt Nytår. 
 
På Fodslaw Odenses vegne 
Bodil Hertzum 

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

 

 
Fodslaw Randers afholder ordinær gene-
ralforsamling lørdag den 15. januar 2022 
kl. 13.00 på adressen Havrevej 4, 8920 
Randers NV 
Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. 
 
Med hensyn til corona er vi heldigvis nu 
kommet ind i nogenlunde ”gammel 
gænge” igen. Derfor kunne vi i perioden 
23. til 28. august rejse til Berlin på vores 
årlige udlandstur. Igen en dejlig tur med 
vores nu faste busarrangør, PouLis Rejser 
fra Viborg. Eneste restriktion var, at vi 
skulle bruge mundbind indendørs. Vi bo-
ede meget centralt på Hotel Park Inn, Ale-
xander Platz. Et kæmpestort hotel, der er 
ca. 150 m. højt.  
 
Vi fik masser at se 
og høre, takket 
være den lokale 
guide Anders. Det 
være sig både i Ber-
lin og Potsdam. Ber-
lin er nu engang en 
meget spændende 
by. Og der er virkelig 
sket en stor foran-
dring med byen, efter at den igen blev 
Tysklands hovedstad.  
Det blev ikke til lange vandreture; men al-
ligevel fik vi vist nok gået omkring 12-13 
km - efter hvad jeg hørte. 
Vi fik også set byen fra oven ifm. besøg i 
fjernsynstårnet. Her kommer vi med ly-
nets fart med elevatoren op i 203 m højde. 
Man kan så gå hele vejen rundt i kuplen. 
 

 
5. september deltog 22 personer i Hoved-
foreningens udskudte 50-års jubilæums-
arrangement. I alt deltog ca. 800 fra hele 
landet. Havde forventet, at flere deltog fra 
Randers, idet der var gratis bustransport. 
Et fint arrangement, der blev afholdt i 
Hald Ege Idrætscenter. Dog var der en-
kelte problemer i starten af den tilrette-
lagte vandretur.  
Som Peter skrev i sidste blad, er vores træ-
ningsture nu om lørdagen. Desværre er 
medlemstallet faldende, så vi er ikke så 
mange med som tidligere. ØV. 
Der skal her lyde en stor tak til de medlem-
mer, der laver træningsture og kommer 
med brød/kage til kaffen, der som altid 
bliver indtaget på den plads, hvor vi par-
kerer bilerne.  
 
9.oktober var vores træningstur henlagt 
til Randers Naturskole, hvor vi deltog i Ly-
serød Lørdag arrangeret af Kræftens Be-
kæmpelse. Vi var 28 ud af samlet delta-
gelse på små 100 personer. Der var et fan-
tastisk vandrevejr denne dag.  
 
Vi havde forventet at deltage i en vandre-
tur i Ansager den 16.oktober; men på 
grund af manglende tilslutning kunne det 
ikke hænge sammen økonomisk. 
 
Normalt har vi i november en bankoaften 
samt en filmaften med video m.m. fra 
årets ture. På grund af corona blev de af-
lyst sidste år, og banko i februar ligeså. 
Men nu er vi klar til banko den 3. novem-
ber og filmaften den 17. november. 
Julemærkemarchen foregår i år den 5. 
december fra Fritidscentret.         a.g.  
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RIBE
Werner Straadt, Fasanvej 58, 6760 Ribe
tlf. 7542 4150 •  jes.werner@tdcadsl.dk

Lidt nyt. 

Så kom der gang i turene igen, tak til dem der fandt vej til vores Riberhusmarch, i det 
vestjyske med ture på grænsestien og andre stier omkring V. Vedsted. 

Så nærmer julen sig, med alt det der hører sig til, vi har et par bud. 

Julemærke marchen er jo altid den første søndag i december, den holder vi fast ved 
for det er en god måde at støtte de unge mennesker så de kan få en god oplevelse og 
ny start på livet, så find traveskoene frem og kom ud at støtte dem og få frisk travetur. 

Søndag d. 5/12 ført tur kl. 10,00. med start fra Ribe brandstation. 

Der er ture på 5 eller 10 km. alt efter energi og lyst. 

Anden juledag byder vi på julemotionstur på 5 eller 10 km. ført ture. 

Der er start Brandstation på Odins plads kl. 10,00. alle kan jo have godt af en tur ud i 
den friske luft, efter julens mange glæder, så tag familie og venner med på en tur og 
mærk velværet ved en rask travetur vi har jo godt af det. 

Når julen er overstået, er vi klar med vores Vintertur som er søndag d. 30/1 2022. 
med start fra Seminariehuset.  Simon Hansenvej 1. 6760 Ribe. 

Der er ture på ca. 5 – 10 eller 20 km. der er start tid mellem kl. 09,00 og 11,00 men 
kun til kl. 10,00 på 20 km. 

Så er der muligheder at komme ud i naturen på veje og stier som man normalt ikke 
kommer på, så kridt skoene og kom ud, der er plads til alle. tag hunden i snor og 
vennerne i hånden og gå med. 

Så bliver det tid til generalforsamlingen med dagsorden efter vedtægterne det bliver 
torsdag d. 10. februar 2022. tilmelding senest d. 4. februar. For tid og sted. 

Så kom frem og støt foreningen hvis den skal bestå, ingen støtte ingen forening. 

Træningsturene fortsætter hver tirsdag kl. 18,30 fra Mosevej med ture på 1 til 2 timer. 

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nyt vandrer år. 

Ribe Fodslaw 

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 vil starte med at ønske jer alle: 

 
En Glædelig Jul 

Samt 
Et Godt Nytår 

 
 
 

 
Finder du på: 

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

 
 

 
 
 

 
Der indkaldes til ordinær 

Generalforsamling 
 

Torsdag den 10. februar 2022 
 

Kl. 19,00 
 

Silkeborg Medborgerhus 
Bindslevs Pl. 5, 8600 Silkeborg 

Sal D 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Eventuelle forslag skal være formanden i 
hænde senest den 1. februar 2022 

 
Foreningen er vært ved et lille traktement. 

 
Tilmelding til traktementet  

På info@fodslaw-silkeborg.dk 
 

Senest den 1. februar 2022 
 
 

 
 

29. januar 2022 har Fodslaw Silkeborg 
eksisteret i 50 år. 

 
Fest vil blive afholdt for medlemmerne. 

 
 

Med Julehilsen Bjarne 
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Kære Vandre venner.          

 Så er det atter blevet vinter tid, og vi 
har i november afholdt 3 lørdags 
ture.  

Vi afholdt Mossøvandringen i 
september, hvor der i alt deltog 22 
deltagere, på henholssvis 10, 20 og 
30 km ruter. Ikke mange deltagerer, 
men vi havde det hyggeligt og godt. 
Vi håber at der er flere deltagere i 
2022, når der forhåbentlig ikke er 
Corona-risiko mere. 

 

På den forsinkede generaldforsamling 
den 23/8, kom Lena Kvistgård i 
bestyrelsen og Bodil Jacobsen blev 
supplant 

 

 

Den 2/1-22 går vi , som vanlig, rundt 
om Skanderborg sø, sammen med 
hjemmeværnet. Turen er 22 km, og vi 
starter ved den gamle polistation på 
adelgade 38. Der er rasteplads 
halvvejs. 

I år bliver Suppeturen den 30/1, med 
start fra Stilling skole kl 9, og med 
rastplads hos Jimmy, i Mesing 

 

  

 

 

 

 

Der indkaldes til ordinær 
Generalforsamling i Skanderborg 
Fodslaw onsdag 26/1 2022 i 
lokalerne på Højgårdvej 32, 8362 
Hørning, kl 19.00. Dagsorden findes i 
Vableposten, som udkommer d. 1/12.  
 
Glædelig jul og godt nytår til alle, fra 
bestyrelsen i Skanderborg Fodslaw 

SKANDERBORG
Grethe Bonde, Spurvevej 4, 8362 Hørning
tlf. 2031 9871 • post@skanderborgfodslaw.dk
www.skanderborgfodslaw.dk
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SLAGELSE
Bjarne Svejstrup, Dalsgårdsvej 75A, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 40 34 91 32 • svejstrup@outlook.com
https://sites.google.com/view/fodslawslagelse

  

  
Hej Fodslaw venner. 
 
Generalforsamling 2021. 
Årlig generalforsamling blev afviklet 
mandag den 16. august. Som dirigent 
blev Bo Nielsen valgt (formand Region 3) 
og mødet forløb i god ro og orden, med 
et par justeringer. 
Bestyrelsen er fortsat på 5 medlemmer: 
Bjarne, Lars, Marianne, Margit, Renè og 
suppleant Bent. 
Foreningen var vært med drikkevarer, 
kaffe og hjemmebagt kage. Der var 
fremmødt 25 medlemmer. 
 

 
 
Foreningen deltog i år med 8 vandreruter 
i Slagelse kommune og omegn. Tak til alle 
131 deltagere samt gæster som valgte 
vore ture. 
Arrangementer/Aktiviteter 
Vi forsøger fremadrettet stadigvæk at 
kunne tilrettelægge korte formiddagsture 
på hverdage og lidt længere i weekender, 
samt flere madpakketure i løbet af året. 

 
Uge 41 – 2021 var vi tilmeldt med 2 ture. 
14. oktober fra Slagelse Camping 6 km. 
Deltager antal. 28 deltagere. 
17. oktober De 3 søer rundt i Sorø 19 km. 
Deltager antal. 16 deltagere. 
 
Indkaldes til ordinær 
Generalforsamling 
Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 på 
Nymarkskolen, Østre Alle 67 
4200 Slagelse. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Medlemmer. 
Foreningen byder velkommen til nye 
medlemmer. Kurt, Jan, Anna-Marie/Jens, 
Merete, Jørgen, Anne–Lene, Henning, 
Yvonne. 
 
 

 
Vi ønsker alle en glædelig jul samt 
et godt nytår. 
Fodslaw Slagelse 
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STORKØBENHAVN
Gyrithe Raahauge, Ndr. Fasanvej 103 lejl. 18, 
2000 Frederiksberg • tlf. 2889 9955 
Bruno Rav tlf. 2818 0613 • gyrithe@newmail.dk

  

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

December 
d.  1. Østerport til Nørreport St. 
d.  8. Carlsberg Station 
d. 15. Fasanvej Metro Station  
d. 29. Albertslund Station 
 

Januar  
d.  5. Dybbølsbro Station  
slutter Nørreport 
d. 12. Nordhavn Station  
til Svanemøllen 
d. 19. Vanløse Station 
d. 26. Ny Ellebjerg Station  
anden slut 

Februar 
d.  2. Fuglebakken Station  
d.  9. Høje Taastrup til Taastrup St.  
d. 16. Stenløse Station 
d. 23. Valby Station 
 

Marts 
d.  2. Husum Station  
d.  9. Roskilde Station  
d. 16. Christianshavn Station  
d. 23. Frederikssund Station 
d. 30. Dybbølsbro Station  
 
Bemærk: turene kan slutte på en nabostation. Det 
oplyses ved turens start eller på ovennævnte telefon. 
 

GENERALFORSAMLING: 
 

Vores årlige generalforsamling blev afholdt 
tirsdag den 28. september kl. 19,00 på Nordre 
Fasanvej 103. Der var mødt 15 medlemmer 
op, og bestyrelsen er uændret. 
 

Ole Rømer March 2021 
 

Ole Rømer marchen blev afholdt i pænt vejr 
og vi havde 91 glade gængere fra hele landet 
og fra Sverige fordelt på fire ruter, 5, 10, 20 og 
30km. Flere gik en længere tur, end de havde 
planlagt fra starten. Årets diplommotiv er 
Racehall i Taastrup, verdens største indendørs 
gokart bane. 

  
 

 
Trolden er på 5 og 10 km ruten 

 
Vi ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.     
 

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

  

JULEAFSLUTNING 
Lørdag, den 11. december 2021 kl. 13.00 

I Virkethus 
Pris 100 kr. for bestyrelsens hjemme- 
lavede julefrokost + 1 pakke til ca. 30 kr. 
til pakkerleg. 
Hvis du ikke har nået at tilmelde dig, så 
prøv at ringe til Inge på tlf.2441 1493. 
 
 

 
 
 

 
JULEMOTIONSTUREN 
afholder vi i år 4. juledag 

den 28. december 2021 fra 
KULTURFORSYNINGEN 

Voldgade 1, 4800   Nykøbing F. 
 
Der er start kl. 9.00-10.00, og der er ruter 
på 5 og 10 km. 
 
 

 
 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLING 
Mandag, den 7. februar 2022 kl. 19.00 

 Firmasporten 
Præstegårdsvej 11, 4760 Vordingborg 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen er foreningen 
vært ved kaffe og kage. 
 

FASTELAVN 
Lørdag, den 26. februar 2022 kl. 10.00 

fra Virkethus, Virketvej 39, 
4863 Eskilstrup 

 
Vi går vore sædvanlige ture  
og slutter med tøndeslagning 
og smørrebrød. 

Pris: 75 kr. 
Tilmelding senest 20.2.  
 

 
KOMMENDE MOTIONSTURE 

Kl. 10.00 
Lø. 8.1.   Bygaden 32, Nagelsti 
Sø, 16.1. Vo. Firmasport, Præstegårdsvej 
Lø., 22.1. P. plads, Bagergade/Asylvej             
                 Stubbekøbing 
Lø. 29.1. Virkethus 
Sø. 6.2.  Vålse Gl. skole 
Lø. 12.2. Ellehammerhuse 
Sø. 20.2. Rettestrup Plantage 
Lø.26.2. Fastelavn – Virkethus 
Sø. 6.3.  P. plads ved Netto, Stubbekøbing 

Vi ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår 

           
Bestyrelsen                      
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SYDTHY
Jenny Kobberø, Syrenvej 3, 7755 Bedsted
tlf. 5131 6435 • jennykc47@yahoo.dk

   

  
 
 
Hej alle fodslawsvenner! 
 
Siden sidst: 
Den 9. oktober var der indkaldt til 
generalforsamling for 2019 og 2020. Alle 
blev genvalgt, men da konstitutionen 
endnu ikke er bestemt, kan denne ikke 
oplyses før i næste blad. Efter 
generalforsamlingen gik vi en tur i 
nærområdet. Endelig spiste vi os mætte i 
en lækker pålægskagemand som 
markering af vort eget 40-års jubilæum, 
som faldt i november 2020.  
13 medlemmer var mødt op, og dagen 
blev både hyggelig og sjov. Tak til jer, der 
medvirkede. 
 
Julemotion: 
Julemotion afholder vi som sædvanlig  
2. juledag fra Opsynsboligen, Kystvejen 
66 i Svankjær. Dette vil også blive 
annonceret i Thylands Avis op til jul. Vi 
håber på godt vejr og stor 
medlemsdeltagelse! 
 
Næste års program ligger klart til 
Julemotion. Hvis vi ikke ser jer der, vil det 
lande i jeres postkasse i januar 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Den 5. marts 2022 kl. 13:30 er der ”Flade 
Sø Rundt” fra de Sorte Huse i Agger med 
lækker kage og kaffe som afslutning 
samme sted. Huset vil være opvarmet. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
denne dejlige tur i Nationalpark Thy. For 
de ivrige kan man nemt gå Thisted 
Byvandring først, der er på enten 10 eller 
17 km. Thisted Byvandring eksisterer 
endnu, men kommer der ikke flere 
deltagere i det kommende år, overvejer 
bestyrelsen at nedlægge den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god jul samt et 
godt nytår. Jenny. 
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SØNDERBORG
Karen Kejser, Gl. Åbenråvej 2, 6400 Sønderborg
tlf. 2063 9667 • post@fodslawsonderborg.dk
www.fodslawsonderborg.dk

  

Velkommen til nye medlemmer: 
Poul Anker Hansen 
Ida Knudsen 
 
Lørdagsturene starter kl. 14.00. 
Startsteder: 
4. dec.: Skovvej 4, Sdbg. (+ gløgg) 
11. dec.: Bovrup Kirkevej 59 (juleafsl. 
Vandrefalkene) 
 
Julemarch åben for alle interesserede: 
Startsted: Skovvej 4, Sønderborg 
Mandag den 27. dec. Kl. 10.00 
Ca. 5 km. 
 
1.januar 2022 kl. 14.00:  
Nytårstur fra SFS-Hallen,  
Borgm. Andersensvej 100 
(Arr. Vandrefalkene) 
 
 
Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling tirsdag den 8. februar 
2022 kl. 18.00                 

Blæksprutterne, Skovvej 4, 6400 
Sønderborg                                                            

 Dagsorden ifølge vedtægterne:                                                                                                       

1.     Valg af dirigent og stemmetæller                                                                                              

2.     Formandens beretning                                                                                                                

3.     Kassererens regnskabsaflæggelse                                                                                             

4.     Indkomne forslag    
                                                                                                            
        Skal være formanden Karen Kejser i 
hænde senest 17. januar 2022     
                            

5.     Valg                                                                                                                                                  

         5.1   Kasserer: Bent H. Petersen 
(modtager genvalg) 

         5.2   Bestyrelsesmedlemmer: 
(for 2. år) 
                   Kirsten Rasmussen 
(modtager genvalg)  
 
                  Thorkil Petersen 
(modtager genvalg) 

        5.3    Suppleanter: (for 1 år) 

                  Povl Glindvad Kristensen 
(modtager genvalg) 

                  Ruth Marek 
(modtager genvalg)  

       5.4    Revisorer:  

                 Claus Kejser   

                 Gunhild Andreasen 

                 Suppleant: 

                 Susanne Solberg 

      6.       Eventuelt  

Foreningen vil være vært ved et lettere 
traktement før generalforsamlingen, 
tilmelding er derfor nødvendig til Karen 
Kejser 2063 9667 senest 17. 01.22     

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

Siden sidst:
Årets udflugt blev i år til en 
efterårsudflugt. Den gik til Fodslaws 50-
års jubilæum den 5. september i Hald Ege

Efter en dejlig brunch gik vi Jubilæums-
marchen på 5 eller 10 km. i det flotte 
landskab. Inden turen gik hjem fik vi kaffe
og kage.
På vejen hjem gik turen forbi Øster Højst 
Kro, hvor vi fik flæskesteg med rødkål, 
sovs, kartofler og tyttebær. Til dessert fik 
vi vaniljefromage med frugtsovs.

Igen i år kunne bestyrelsen med 
tilfredshed konstatere et pænt fremmøde
til generalforsamlingen. Bestyrelsens 
beretning og referat fra 
generalforsamlingen kan findes på 
hjemmesiden. Der var genvalg til de to 
bestyrelsesmedlemmer Pia Nielsen og 
Tilly Jannsen.
Ligeledes genvalg til revisorerne Birte 
Jørgensen og Robin Nielsen samt 
revisorsuppleant Inger Jakobsen. 

Nyvalg til bestyrelsessuppleant Niels  Jør-

gen Petersen.

Efter generalforsamlingen havde vi 
bankospil.

Bestyrelsen har efterfølgende 
konstitueret sig således:
Formand Arne Thodsen 
Næstformand Lissy Hansen 
Kasserer Bodil Steffensen 
Sekretær Pia Nielsen 
Tur-ansvarlig Tilly Jannsen 
Suppleanter Bente Sørensen og Niels 
Jørgen Petersen.

Den 30. oktober havde vi traditionen tro 
”Sildetur, alle havde god appetit efter en 
frisk gåtur.

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 
 
December er julefrokost tid. Nogle har 
lært af erfaring at man skal tilmelde sig 
tidligt…… - fristen er 01. dec., så hvis der 
ikke er ’udsolgt’ kan du måske nå det      . 
 
December er også tid for julemotion. 
For mange er det en hyggelig tradition. 
Sæt x ved den 27. dec. og tag familie og 
venner med. Start mellem kl. 10 og 11 på 
afmærkede ruter, 5 eller 10 km.   
Startgebyr kr. 25,- og op til kr. 55,-.  
Startstedet er Søndermarkshallen, 
Søndermarksvej 119, 7100  Vejle. 
 
Traditionerne fortsætter i januar 2022 
med nytårstur/nytårskur lørdag, den 
8. januar, så vi kan få ,skudt’ vandre- 
året godt i gang. Formiddagsturene 
starter dog allerede torsdag den 6. 
januar, og der er også formiddagstur hele 
december incl. den 23. og 30. dec. 
 
Lidt om 2022 
 
Forarbejdet med halvårsprogrammet er 
godt på vej. Glæd jer til flere nye, 
spændende startsteder på lørdagsturene.  
 
For så vidt DKT turene er der også en 
nyhed på vej. Efter 2 gange med Jelling-
Vejle-Jelling (med coronapause imellem) 
inviterer vi på Grundlovsdag i 2022 til  
 

 

TOUR de Vejle Syd 
 
med start fra Søndermarkshallen i Vejle. 
Ruten er under planlægning men vil være 
en ført tur på ca. 30 km med 5,5 km/t. 
Første brochureudgave er på startsteder- 
ne og på hjemmesiden. Mere i blad 2/22. 
 
Siden sidst er Vejle Nord Vandringen 
afviklet med 84 deltagere – nogle få flere 
end sidste år. Så på vej frem efter corona.  
Tak til alle deltagere og hjælpere. 
 

 
 
Sildeturen blev afviklet i fint vejr, så vi 
kunne sidde udenfor. Tak til Annie L. for 
tur og forplejning.  
Og til Ellen for det nye initiativ med 
vandretur og efterfølgende anretning. 
Rigtig hyggeligt, god opbakning, tak for 
det. 
 
Formiddagsturene er godt på vej op i 
gear med 47 deltagere på sidste tur i 
oktober. 
 

Til slut mange tak for 2021. 
Rigtig glædelig jul og godt (vandre-)nytår. 

 
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. 
Her i Vesthimmerland har vi kun en enkelt tur tilbage i år, nemlig adventsturen i 
Jenleskoven den 4.12 kl.13. Vi går en tur på en time, hvorefter der er gløgg og æbleskiver 
ved bålet. Pris 20 kr. Alle er velkomne. 
I september havde vi generalforsamling uden nogen form for dramatik. Alle valg var 
genvalg, og der var kun positive kommentarer til sæsonen, især initiativet med at lave 
kortere ture af samme varighed som de længere, så alle kunne mødes til kaffe er blevet 
godt modtaget. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med uændrede poster. 
 Bestyrelsen modtager gerne forslag til nye ture i 2022, så vi kan få tilrettelagt et godt 
program til næste år. 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
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.  
 
Jeg springer direkte ud i det vi må helst ikke skrive hvad der er sket siden sidst, men hvad 
der sker fremover, helt forståeligt. 
 
Men ingen regler uden undtagelse. Vi var i år nomineret til årets 
idrætsforening til Viborg idrætsråds repræsentantskabsmøde onsdag 
den 29. september med 3 nominerede i hver kategori blev vi desværre 
ikke vinder da udeliv i Tapdrup /Tennis løb med hæderen i vores 
kategori. Men Fodslaw har fået så meget gratis pr at man næsten 
skulle tro det var løgn.  
 
Vintervandring fra Hald Ege idrætscenter, Birgittelystvej 2 8800 Viborg. 
I er alle velkommen, nyt startsted og nye ruter 3-5-7-7 i alt 22 km hvis man tager alle 
sløjfer. 
Start fra kl. 09,00 -11,00 sluttid kl. 15,00. deltagelse koster kun 25 kr  
Kom og oplev søndag den 9. januar i skovene omkring Hald Ege. 
OBS: Der vil være ny tradition som starter denne dag, røber det ikke før kl 09,00 ved 
start. 
 
Vi arbejder i øjeblikket med at arrangere julefrokost, julehygge samt lave hold til årets 
julemærkemarch. 
 
Nytårsforsæt. 
Vi vil fra Viborg arbejde med at lave et arrangement pr måned med fælleskørsel ud til en 
DKT-tur hvor dem som ellers ikke selv tager ud bliver hjulpet på vej.  Håber på succes vi 
andre skal nok komme ud og besøge alle i skønne mennesker rundt om i landet. 
 
Generalforsamling. 
Indkaldelse til Generalforsamling fredag den 28. januar 2022 kl. 19,00 på Vestervang 
skole, Boghvedevej 26 8800 Viborg. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Aftenen vil som altid indeholde en masse guf som gåtur/mad/generalforsamling 
/foredrag/ostebord med en bette læske. 
 
Glædelig jul samt godt nytår til jer alle. 
Pbv  
Lars Nielsen  
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Siden sidst: Har vi endelig fået afholdt 
vores ordinære generalforsamling 2021, 
som har været udsat pga. corona  
restriktioner.  
Bestyrelsen ser nu således ud: 
Lissy Olsen, kontaktperson og kasserer 
Eluf Mikkelsen, motionsture 
Jørn Kjær, bestyrelsesmedlem 
Anni Møller, bestyrelsesmedlem  
Ole Schmidt Pedersen, bestyrelsesmedl. 
Suppl: Birte Mikkelsen Inger Søndergaard 
Webmaster: Betty Pedersen 
Eluf blev hyldet for sit 25 års jubilæum 
som bestyrelsesmedlem. Godt gået  

 
 
Vi har også haft vores årlige samkørsels 
tur/udflugt, som i år gik til Gjøl Bigård.  
Vejret var med os, og vi havde en rigtig 
hyggelig og lærerig aften med 25 
deltagere. Stor tak til Betty og Ole 
for et godt arrangement.  
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul 
og et godt nyt vandreår.  
Vi holder ferie i december og januar. 
Kommende aktiviteter:  
Allerede nu indkalder vi til: 
Ordinær generalforsamling 2022, 
som afholdes mandag 14.02. 
i Foreningshuset, Torvet 5, 9400 
Nørresundby 

 
Foreningen inviterer på et par stykker 
smørrebrød, øl og vand samt kaffe/te og 
småkager.  
Tilmelding til spisning, der starter kl. 18 til 
Birte senest lørdag 12.02. tlf. 2290 8067 
eller mail: birtemikkelsen@hotmail.com 
Selve generalforsamlingen starter kl. 19 
Vi håber, I vil være med til at gøre denne 
aften til en hyggeaften og møde op med 
godt humør og gode idéer.  
 
Vi har heldigvis godt gang i vores 
ugentlige motionsture, som er kl. 10 
lørdag formiddag i vinterhalvåret.  

 
 
05.02. P-pladsen v/Bygaden for enden af 
Mulighedernes Park, 9200 Aalborg SV 
Efter turen fejrer vi starten på det nye 
vandreår med boblevand og kransekage 
hos Inger og Kurt.  
12.02. Klokkerholm Planetplads, 
Borgergade 1, Klokkerholm, 9320 
Hjallerup (Betty og Ole). 
19.02. Klarup Hallen, Hellasvej 11, 9270 
Klarup (Eluf) 
26.02. P-pladsen Garvergade, 9400 
Nørresundby (Jens) 
05.03. Højvanghallen, Bautastenen 25, 
9230 Svenstrup J. (Lissy) 

AALBORG
Lissy Olsen, Blåmejsevej 4, 9230 Svenstrup J.
tlf. 5052 7185 •  lissyolsenlo@live.dk
www.fodslaw-aalborg.dk
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SIDEN SIDST 
Dette er normalt ikke en del af siden – 
men!  Vi har afholdt generalforsamling 
med pænt fremmøde og bestyrelsen blev 
genvalgt, så her er ingen ændringer. 
Moesgaardvandringen var tilbage på 
normal vis, med aften vandring, 
overnatning og vandring om søndagen. 
189 købte startkort til årets 
Moesgaardvandring og det er vi godt 
tilfredse med. Lad os håbe, at det er et 
udtryk for, at vi er godt på vej til at have 
normale tilstande på DKT turene. Tak til 
deltagere og hjælpere for en god 
weekend. 
 
JULEMÆRKEMARCH  

 
I år er julemærkemarchen tilbage på 
normal vis. Vi kan mødes og nyde den 
hygge, det giver og vi kan igen gå 
sammen i skoven. Der startes søndag den 
5. december fra Rosenvangsskolen kl. 9. 
Er du ikke tilmeldt holdet fra Aarhus 
fodslaw, kan du alligevel godt møde op 
og købe startkort til turen. Husk at 
overskuddet går til Julemærkehjemmene. 
Der er stadig både diplomer og medaljer 
på turen. Se evt. mere på 
www.julemaerkemarchen.dk  
 
 
 

JULEFROKOSTTUR 
Søndag d. 12. december bliver det tid til 
vores julefrokosttur. Vi starter i år fra 
Marienlund kl. 8.30 og turen er på 15- 18 
km derud. Vi har igen fået sat et 
køkkenhold, der vil sørge for at maden er 
parat, når vi kommer frem. Efter et par 
timers hygge, med god mad og godt 
selskab, bliver der også mulighed for at 
gå hjem. Turen er dog i år lidt længere 
end de seneste år, men ikke som i helt 
gamle dage (den gang vi gik til Nors-
minde)  
Prisen fastholdes på 125,- kr. incl. en øl 
og en dram. Af hensyn til indkøb skal vi 
have din tilmelding på mail eller sms til 
formanden med navn og antal, senest d. 
5. december eller på julemærke- 
marchen til Pauli eller Carl Henrik. 
Det er også muligt blot at deltage i 
frokosten, men husk tilmelding. 
Adressen er: Hjortshøj forsamlingshus, 
Smedebakken 8, Hjortshøj. 
 
2. Juledag 
NYT STARTSTED: 
Jysk Væddeløbsbane.  
Vi har flyttet startstedet, i forhold til det, 
der står i den trykte brochure. 
Vi byder på en frisk gåtur i skoven, på 5 
eller 10 km. før du skal hjem og fortsætte 
julehyggen. Vi står klar i skoven med en 
kop varm kakao, Endda helt gratis.  
Startgebyret er på 25,- kr. for stempel og 
50,- kr. for medalje. Diplomer kan købes 
for 5,- kr. ekstra. 
Der er fri parkering uden for 
hovedindgangen til væddeløbsbanen. 

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

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

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

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

Bredden af billeder bør ikke være mindre 
end en spalte.

Indlæg til bladet skal sendes til:

fodslawbladet@gmail.com

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

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

BILLEDER

Forsiden: Fodslaw Storstrøms Fødsels-
dagsvandring på Bogø  - Billedet er venligst 
udlånt af Lisbeth Sørensen

Bagsiden: Fodslaw Frederikshavns træ-
ningstur - Billederne er venligst udlånt af 
Gunnar Jørgensen

 

 

 
 
 

2022 
SUPPETUR/LANGTRÆNINGSTUR 

 
 
Lørdag d. 5. marts 2022 er der 
Suppetur/lang træningstur. 
Ruten og startsted er pt. ikke på plads, 
men det bliver som de andre år, en tur på 
ca. 30 km. med ca. 6 km/t.  
Startgebyret er på 60 kr. + evt. 
bustransport. For startgebyret får du 
forplejning på rastepladserne incl. kaffe 
og the. Øl og vand kan købes. 
Der kommer mere i næste blad og på 
hjemmesiden midt i februar. 
 
BUSTUR 

 
Bussamarbejdet mellem Postens 
Marchforening og Aarhus Fodslaw 
fortsætter og der vil i næste blad blive 
annonceret en tur i foråret og vi står for 
en tur til Ribe Fodslaw´s Riberhus march 
d. 28. august 2022. Der er noget at glæde 
sig til. 
 

Vi ønsker alle rigtig 
Glædelig Jul og Godt 

Nytår 
 
 

 



Vandreforeningen FODSLAW, Hovedgaden 3 D, DK-8831 LØGSTRUP


