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FORMANDEN HAR ORDET
  

 

  

Normale �der… 
Mon vi virkelig kan sige at året 2022 igen 
bliver et normalt Fodslaw år? – jeg håber 
det. Vi har nu fået godt gang i 
vandreturene rundt i landet – både de 
ugentlige og DKT-turene. 
Deltagerantallet er måske knap så stort 
som vi gerne ville, men jeg er op�mist og 
tror på at det kommer, når vi hænge r i 
med at fortælle at vi er i gang igen. 
 
Hærvejsmarchen 
Det var skønt igen at høre kanonskraldet 
fra Knud Bays lille kanon, og være på 
Paradepladsen sammen med alle de 
glade vandrevenner, og komme en tur 
rundt i den skønne natur omkring Viborg.  
 
4 Days IML Walking – Castlebar – Irland 
Vi var 34 Fodslaw folk med flyet �l 
Dublin, og jeg havde fornøjelsen af at 
være med som rejseleder sammen med 
Aase Larsen. Her skal lyde en stor tak �l 
alle deltagere for jeres måde at være på. 
TAK! 
Læs Vera Bagges indlæg andet steds i 
bladet. 
 
48. Hærvejsvandring 
Alle havde nok glædet sig specielt �l at vi 
igen skulle afsted på Hærvejsvandring, og 
det var da nok også med lidt spænding, 
for var alt nu som det plejede at være? 
Her tror jeg at kunne sige, at det var det. 
Lige knap 100 havde �lmeldt sig på 300 
km turen og omkring 20 havde valgt at gå 
de 200 km. 

Jeg havde selv fornøjelsen at være med 
som hjælper, og det var virkelig spæn- 
dende og sjovt at opleve Hærvejsvand- 
ringen fra den vinkel. Min oplevelse var 
at ALLE deltagere var glade og posi�ve 
hele vejen op gennem landet og det 
skyldes ikke mindst det store engage- 
ment alle hjælpere udviser- stort set i alle 
døgnets �mer – fra �dlig morgen �l sen 
a�en. 
Tak for en fantas�sk uge �l alle såvel 
deltagere som hjælpere, og så håber jeg 
at vi ses igen i 2023 �l Hærvejsvandring. 
 
Frem�den 
Jeg er måske ”jubelop�mist” men jeg tror 
på at vi får et e�erår, hvor vi igen kan 
mødes �l vandreture rundt i landet.  
I foråret kunne jeg fornemme at en del 
lokalforeninger igen er begyndt at 
arrangere busture eller samkørsel �l DKT -
ture rundt i landet og det er vældig 
posi�vt. Jeg kan kun opfordre �l at man 
på de ugentlige træningsture/ vandreture 
forsøger at få nogle med �l ture i 
weekenderne uden for det område man 
normalt færdes i. 
 
Julemo�onsturen 
Vi har rundsendt �l alle lokalforeninger 
og har fået svar �lbage, og er nu i gang 
med at klargøre div. materiale, så vi igen 
her i 2022 kan a�olde årets mest 
tradi�onsrige vandretur.  
Til slut vil jeg ønske alle et godt e�erår 
og så ses vi ude i landet. 
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Betragtninger: 
Den første halvår af 2022 er gået, og vi håber på at se mange flere glade deltagere på 
vandreturene resten af året, mange tænker stadig på Corona smi�en, og bliver derfor 
hjemme, men startstederne gør alt hvad de kan for at sikker vandrene bedst mulig.  
 

IVV Belønninger: 
Husk at udfyldte IVV-beviser sendes �l  
Lars Krogh, Tranevej 10, 8740 Brædstrup. 
Man skal forvente en ekspedi�ons�d på op �l 5 - 6 uger, fra man indsender sit udfyldte 
stempelkort �l man modtager sin belønning. 

 
Re�elser:  
Alle re�elser der må�e komme os for øre, vil blive bragt på hjemmesiden. 
 

www.vandrekalenderen.dk 
 

Ændringer �l Vandrekalenderen  
2022: 
Alt er re�et på hjemmesiden 
”www.vandrekalenderen.dk” 
Nye arrangementer: Ingen. 
 
Aflysning: 
 
Vandreforeningen Strejferne aflyser ”Gå 
dig glad ”søndag d. 11. september 2022. 
 
Ændringer af startsteder, datoer o.l.: 
 
Fodslaw Jammerbugten har følgende 
startsted �l deres ”Hav og klit vandring” 
søndag den 4. september 2022. 
Kirkeladen, Kirkevej 11, Hune, 9492 
Blokhus 
 
Globetro�ene Ansager ny telefon på 
formand tlf. 75297435. 

 
Køge Vandreforening har ændret datoen 
og statrsted for a�oldelse af ”44. 
Østsjællandsmarch” �l søndag den 25. 
september 2022. Herfølge Skole, 
Scheelsvej 2, 4681 Herfølge. 
 
Køge Vandreforening har ændret 
startsted for ”Nytårstravetur” lørdag den 
31. December �l Køge Spejderhus, 
Marksvinget  22, 4600 Køge 
 

Nyt i bestyrelsen: 
 
Vi byder Palle Larsen velkommen som 
suppleant �l DMF’s bestyrelse.  
 
Pbv. Poul Troelsgaard NIelsen 

DMF NYT
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IVAN ER GÅET BORT..  
Alle kendte Ivan.  

De fleste 

kendte ham 

som redaktør 

af Fodslaw-

bladet. 

Mange 

kendte ham 

som trofast 

hjælper.  

De færreste kendte ham som 
gænger – endda en hur�g en af 
slagsen. 
I har sikkert alle hørt, at Ivan 

Billeskov forlod denne jord for 

evigt sidst i juni måned i år. Ivan 

har været med i Vandrefor-

eningen Fodslaw i mange år. 

Tidligere som deltager på 

vandreture – både på DKT-ture 

og Hærvejsvandring. I de senere 

år kendte vi ham bedst som 

hjælper ved diverse 

arrangementer. Ivan var en af 

dem, vi kaldte på, når vi lige stod 

og manglede en hjælper. 

Ligegyldigt om det var �l lidt pc-

hjælp, hjælp på en lokal 

Fodslawtur et sted i Danmark, på 

Hærvejsmarch og Hærvejs-

vandring eller �l et repræsen-

tantskabsmøde. 

Han sagde aldrig nej – og så var 

han også en af dem, der kunne 

hygge om folk og kunne al�d 

komme med en god bemærkning 

eller et festligt indslag. Os, der 

har kendt Ivan i mange år, har 

ha� utroligt mange sjove 

oplevelser på vore vandreture – 

f.eks. en togtur �l Luxembourg i 

en kupe, der ”du�ede meget af 

ost” eller som vandrer på 

Hærvejsvandringens 

påsketurene – det var aldrig 

kedeligt.  

Nu må vi for al�d undvære Ivan, 

men ingen tvivl om, at vi vil 

tænke på ham og tale om ham i 

lang �d fremover.  

Anders 

Redaktør søges.
Vandreforeningen Fodslaw søger en ny redaktør af vort blad snarest.
Du skal have en vis indsigt i hvordan man bygger et blad op og håndterer filer af 
forskellige typer.
Jobbet er ulønnet - men vi er gerne behjælpelige med PC og evt. andet nødvendigt 
udstyr.
Henvendelse �l: Jens Peder Kris�ansen - mail. jpk-formand@fodslaw.dk



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

Når du vandrer er det i al slags vejr, og godt vandre-
fodtøj (sko eller vandrestøvler), tøj og eventuelt andet 
udstyr er med � l at give bedre oplevelser.
S e på w w.f il  �sland.dke mer w r u

Raba� en opnås på følgende måde: En rabat på 
10% ved fremvisning af nyeste medlemsblad 
med medlemsnummer.
Se mere på www..�eldogfri� d.dk

Kaiser Sport & Ortopædi er et af Danmarks førende ins� tu� oner in-
denfor vandring, løb og indendørssport og � lbyder et topprofessionelt 
klinikunivers for fysioterapi, osteopa�  og produk� on af ortopædiske 
indlæg. Se mere på kaisersport.dk

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

Wolf Camper arrangerer gerne hyggelige kundea� ener, hvor I 
får mulighed for at fordybe jer i Wolf Campers frilu� sprodukter. 

Se mere på www.wolfcamper.dk

Vandreshoppen er en webshop, som � lbyder 10% rabat på alt.
Der er gra�  s fragt dækker s fragt for køb over 499 kr. Gra�
levering � l nærmeste posthus/pakkeboks, altså levering uden 
omdeling.

Eventyrsport � yder 10% r es bu� kker på ikke ned-lb abat i alle der
sa� e varer.
Eventyrsport � lbyder a�  kken kun for Fod-enarrangementer i bu�
slaw medlemmer. På disse a� ener gives 20% rabat. Eventyrsport 
fortæller, at a� enarrangementerne er meget populære. 

F j og udstyr.å 10% på tø
Heru nder d lt � dr g f o ndrestøvler u a l van in ra g de va
og le�e basela s � rak�ske vandrestave og diverse yer l p
s ve r j.o g e
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FODSLAWREJSE 
 
Irland 27.6. – 4.7.2022:  

Tilbageblik over 8 dage via 
Dublin, Athlone �l 
Castlebar.  
 
 
Castlebar Interna�onal 4 dages 
vandring. Vi var 34 deltagere fra 
Fodslaw Danmark – fra Jylland, Fyn, 
Sjælland. 67% af os var i alderen fra 60 
�l 70 år – så det var en flok med ”levet 
liv” som ledsager og der var erfaring 
med i rygsækken. 
Disse linjer tager udgangspunkt i de 
oplevelser, jeg deltog i på turen. Nogle 
foretog andre valg. 
Første dag i Dublin bød på 3-4 �mer i 
den indre by med Aase som guide. Vi 
fik set en masse og Aase orienterede 
om de historiske højdepunkter – ikke 
mindst fra påskeoprøret 1916, hvor vi 
så statuer af de frihedskæmpere, der 
var foregangsmænd.  
 

Kilbeggan Dis�llery 
 

 
 

Videre gik turen �l Kilbeggan Whiskey 
Dis�llery og Shannonbridge – med 
e�erfølgende sejltur på 
Shannonfloden �l Clonmacnoise.  
Interessant alt sammen og med god 
orientering.  Overnatning nr. 2 var i 
Athlone.  
 

Shannonfloden 
 

 
 

Clonmacnoise 
 

 
 
Så gik turen ellers videre �l 5 dages 
overnatning og  

 
4 dages vandring i Castlebar 
Sammen med ca. 25 fra vort hold 
valgte jeg 3 dages rambling. Og 
slu�ede 4. dag med 20 km vandring. 
Andre valgte 10 km/20 km på nogle af 
dagene.  
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På ramling var vi 150 deltagere pr. dag 
fra 17 forskellige lande. Der var 
vandringer på 10-13 km pr. dag. Vi bar 
gule veste af sikkerhedshensyn. Så vi 
let kunne ses. De 10 turledere førte os 
kyndigt gennem dagsruterne og vi 
havde hele �den sygeplejersken Maria 
med os.  
Vi blev kl. 9.30 kørt ud �l startsted i 3 
busser og vi var hjemme ved 16-17-
�den.  

Helt åben for indtryk var jeg meget 
spændt på, hvad rambling indebar. 
Monstro det drejede sig om at gøre 
vejen for os så ufarbar og 
ufremkommelig og håbløs som muligt? 
Nej det var ikke sådan – og så alligevel! 
Regnen havde stået ned i stænger en 
uge før vi kom. Og alt var vådt og 
sjappet og pløret. Det undskyldte 
arrangørerne, men de kunne jo ikke 
gøre for det. O�e var der slet ikke 
s�er! Over stok og sten gik det med en 
turleder i front – de vidste godt, hvad 
de gik e�er – de havde deres ”indre 
vejviser i orden”. Over elv og vandløb 
og sump/mosebund gik det. Vi sprang 
fra tue �l tue og fra sten �l sten og op 
ad skrænter og over grø�er. Man 
kunne få kig på en græstot og troede 
den kunne bruges �l at komme videre 
– og så var den noget så lumsk og 

havde under sig bare sump - og man 
gled, som i brun sæbe. Jeg har aldrig 
været ude for noget lignende. Men det 
var også fascinerende. 
Dagss�gningerne var mellem 200 og 
400 m. Via gla�e kampesten i regnvejr 
kom vi ud �l kysten på Achill Island. 
Det var meget varierende terræn alle 
tre dage.   
Det var sjovt, udfordrende, svært og 
med utroligt flo�e udsigter og 
landskaber, dale og slugter. Jeg har 
prøvet noget lignende i Skotland og 
Wales, men ikke i omfang som på 
denne her vandring.  
De fleste af os prøvede at falde med 
hele kroppen, nogle halvvejs. Nogle 
sad fast på vej op ad skrænten. 

Turleder sagde: 
”Take your �me, 
dear”. Jo, men 
benene var jo for 
korte – de kunne 
ikke nå op over 
skrænten og de 
bliver jo ikke 
længere af, at 
man giver sig god 
�d! Man følte sig 
ikke just som 
nogen ”Lise-let-
på-tå” - og hvor 
var dog en 
eventuel 
smidighed blevet 

af? Nogle faldt ned ad skrænten andre 
i en grø� – heldigvis dog uden vand! 
I mosebund-området gik nogle i med 
vand �l knæ og lår.  Der var hele  �den 
meget at forholde sig �l på turen.  
Det lyder farligt og noget man skal 
holde sig fra! Det er ikke �lfældet – vi 
er ikke overmennesker – (fortsæ�es) 
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vi er bare en flok amatører, der ikke er 
hverken eksperter i det ene eller det 
andet og heller ikke ude i ekstremer. 
Men vi havde jo forberedt os 
hjemmefra, så vi var i nogenlunde god 
form. Og jeg tror vi tænkte: Kan andre 
klare det, så kan jeg også!På 
vandringerne var der stor 
hjælpsomhed blandt vandrerne. Var 
man lige ved at få overbalance bagud – 
kom der straks en stø�ende hånd på 
ryggen.  
Kom vi �l skade? Der var skrammer her 
og der, ømme ben og fødder og 
muskler, der følte sig klemt.  
Rambling var kun de første 3 dage.  På 
4. dag vandrede vi 22 km i dejligt 
landskab - og så masse af køer, heste, 
muldyr, æsler, geder, høns og blomster 
af alskens slags �llige med flo�e huse 
og haver – før medaljeoverrækkelsen 
kl. 16. Vi gennemførte alle 4-dages 
vandringerne og hver og én af os kom 
ud som vinder.  
 

Om a�enen tog  
det sociale over. Vi der nyder at 
komme på pub med levende musik – 
irsk folkemusik, country osv. havde 
kronede dage. Vi var på den grønne 
gren. Her fik vi evalueret dagens 
oplevelser og by�et ”lokalt stof”. 
Herligt. Jamen kunne man holde �l det 
ovenpå sådanne anstrengelser dagen 
igennem? Ja – for man får energi af 
sådan en a�en. Sådan er det. 
På turen havde vi godt samvær. Vi var 
der for hinanden.  
Der var god atmosfære, varme og 
humoris�sk sans.  
 
  

Tak �l hele holdet  for en givende og 
berigende uge. Tak �l turlederne Aase 
Larsen og Jens Peder Kris�ansen. I har 
gjort et stort stykke arbejde. Det 
fortjener respekt og det var let af føle 
sig tryg under jeres håndtering af rejse 
og ophold og det, at I gik foran.  
Ved afsked i Billund sagde en herre : 
”Tak for kampen”. 

  
 
Jeg siger selv mange tak og i lige måde. 
Det var en fornøjelse midt i alle 
anstrengelser.   
Alt har sin �d. Ferien er slut. Det er 
ikke et farvel – det er et:  
 

Vi ses. Tak for nu. 
 
”Fordi vi alle deler denne planet, skal vi 
lære at leve i harmoni og fred med 
hinanden og med naturen.  
Det er ikke bare en drøm, men en 
nødvendighed.”  
                                                       
  
 Dalai Lama 
_________________________ 
Vera Bagge, Holstebro Fodslaw.  
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Hærvejsvandring er en vandretur fra 
Slesvig �l Viborg, den gås over 7 dage og 
er 300KM. 
 Den er gået siden sommer 1973, og min 
mor har gået den lige over 20 gange 
siden 74, samt været hjælper en håndfuld 
gange. 
Det var også hende der syntes jeg skulle 
gå turen, og have oplevelsen med, da jeg 
de sidst år er begyndt at gå en del med 
rygsæk, der udover ville min far også med 
for at få sin 10. gang. 
Vi var lige omkring 110 personer der 
skulle med på turen, som er langt fra de 
historier jeg har hørt om de år der var 
flere hundrede gængerne med. 
Allerede fra busturen ser man folk der 
kender hinanden gennem Fodslaw og 
andre vandreforeninger, som mødes om 
det fællesskab marchturene giver, 
snakken gik om gamle dage, rundt om i 
bussen, hvem der skulle med, og hvem 
der ikke skulle. 
Vi kom ned �l en skole i Slesvig hvor vi 
skulle sove en nat inden turen gik nord på 
igen. E�ersom Fodslaw har været en stor 
del af mine forældres liv, var der en 
masse kendte ansigter,  især blandt 
hjælper som jeg havde mødt på de 
mange ture jeg var med på som lille. 
Næste morgen startede det lille optog ud 
af Slesvig med tamburin piger, flag fra de 
na�oner der deltog, og danebro fane.  
Vandre dage med omkring 13 �mer �l 
rådighed masser �d, �l at lære folk at 
kende, nyde byer og natur som vi kom 
igennem, og holde gamle tradi�oner i 

live, og allerede på første dag hvor vi 
ramte Flensborg og skulle ned på den 
Hansens bryghus, som ligger med udsigt 
over havnen, hvor der i de dage var træf 
med gamle dampmaskiner og skibe. E�er 
havne opholdet gik turen op gennem 
bøgeskove langs Flensborg �ord mod 
grænsen, hvor jeg blev mødt af en 
gruppe erfarne belgiske gænger, som 
lærte mig at man skulle drikke skarp på 
hver side af grænsen. 
 Næste dag startede ud som forrige 
slu�ede, inde for de første p ar �mer 
nåede vi �l Bommerlund stenen, som er 
rejst �l ære for en gammel 
snapseopskri�, hvor der også er tradi�on 
for en på lille en. Bare 500 meter e�er 
stenen nåede vi en tøjbu�k, som har 
været stop for vandrerne før hen, og fik 
mit andet møde med et koncept jeg 
skulle lære bredere at kende, e�ersom 
jeg kom op gennem det danske land, 
privat raster, hvor folk som har været en 
del af Fodslaw miljøet, kommer ud med 
øl og sodavand, samt lidt sødt og salt, for 
hilse på gamle bekendt og møde de nye 
deltager. E�er det lille stop gik turen 
videre i høj solskin, hvor vi i dag skulle nå 
lige op nord for Rødekro, en by som før 
hen var kendt for at holde bal når 
vandringen kom �l byen, men hvor man 
nu ikke kan komme ind og købe en øl 
uden at skal have mad med. E�er en dag 
som denne havde jeg ikke lyst �l at sove 
inde, og valget der for at slå mig ned 
under et halvtag hvor der også sov to 
ældre gænger som var oppe omkring 

 

Min første
Hærvejsvandring
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deres 20 gang, folk jeg lærte godt at 
kende på turen og det var ikke den 
eneste gang vi slog os ned udenfor.  
Da vejret også næste dag holdt sol og 
skyfrit, her gik turen op gennem Vojens 
og Jels �l Skodborg, og det var i de�e 
område, jeg blev hentet sidste år da jeg 
gik syd på med rygsæk. Inden vi kom så 
langt skulle vi dog først forbi Immervad 
bro, hvor alle første gangs gænger skal 
under for at komme godt �l Viborg. 
Denne dag var også den sidst gennem det 
gamle grænseland. E�er Skodborg 
krydsede vi Kongeåen, som har været en 
af de dansk tyske grænser. Det er der 
lavet en mindelund om i Vejen, Vejen er 
også sat �l at være midt vejs på vandring, 
her blev holdt et mindre stop, inden vi 
skulle �l den næste by Bække. En by der 
både krydses af hærvejen og kyst �l kyst 
ruten, og som går meget op i vandringen, 
der var flag i hele byen, kroen havde lavet 
en vandrings buffet, som e�er det vi 
hørte, nok skulle have besøg. 
Turistforening sad også og bød 
velkommen �l vanderne med en bog, 
hvor vandre havde skrevet sig i hvert år 
samt de gange de havde deltaget. Det 
endte med at blive en festlig dag, da vi 
inde vi skulle igennem Randbøl hede 
nåede at have 3 privat raster og en 
deltager der holdt 30 gangs jubilæum ved 
Randbøl hede natur center. Det blev en 
dag hvor �den blev lidt stram med at nå i 
mål, og der kom da også en privat rast �l, 
holdt af folk vi kendte godt og der for 
heller ikke bare kunne gå forbi. 
Dag seks gik turen fra Ny Nørup �l Nr.  
Snede, gennem den gamle vikingeby 
Jelling, her plejede man at stoppe ind på 
værtshuset Harald Blåtand og få en Half 
and Half, nye vandre skulle også se 
runestenen og op på de to Jellinge høje 
der ligger ved kirken. Her e�er gik turen 

forbi Harresø 
kro og 
Kollemorten 
købmand, to 
steder der også 
er meget 
beny�ede �l at 
tage et ekstra 
stop, inden vi 
gik i gennem 
Tinnet krat, hvor 

guden og Skjern å har deres udspring, 
inden vi ramte mål i Nr.  Snede.  
De�e markerede den sidst lange dag, og 
man begyndte også at kunne se på folk, 
at de havde plus 200 km i benene, samt 
nogle med vabler på fødderne, dagen gik 
�l Thorup sø, som gennem årene er 
blevet bugt �l at fejre de jubilarer der er 
med på turen. I år var der 4 og en af dem 
var min far som gik for 10. gang. 
Turen gik her e�er mod den skæve bane 
og Bølling sø, mod det interne sted, 
Honda svinget, hvor min mor holdt rast, 
Inden vi nåede Thorning. Her skulle vi 
have vabel bal, hvor vi fejrede de 
hjælpere, der har stået for mad på 
rasterne, fodpleje, og al�d stod klar med 
en snak og nogle opmuntrende ord.  
Sidste dag, var en kort dag, gennem mit 
hjem område �l Viborg hvor jeg har brugt 
en del af mit ungdomsliv, her blev vi 
mødt med håndtryk og kram, og den sidst 
rast, inden turen gik i optog �l 
Borgervold, her skulle der være 
overrækkelse �l jubilerende og første 
gangsgængerne, �l sidst en kold 
forfriskning og en mulighed for at sige et 
sidste farvel, inden nogle skulle �l 
Holland og gå, andre videre med 
sommerferien, og mig selv �lbage �l 
arbejdet igen. 
Tak for en god tur, Hilsen Jens.  
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FREDERICIA  
Bent Ebbesen, Langelandsvej 22, st. 4, Skærbæk, 7000 Fredericia 
tlf.: 51786173, E-mail: bent.tove@hotmail.com 
www.fodslaw-fredericia.dk 

En dejlig sommer er omme. 
Vi har travet en masse ture i Østrig med 
smukke og festlige oplevelser. 
 

 
 

Den 3. september Kl. 13.00 
 

Start og slut ved Chris�ans Kirken, 
Chris�ansvej 4, 7000 Fredericia. 
Elin Skoven har �lre�elagt en 
Frihedsvandring med blandt andet tur på 
voldene, besøg i forskellige kirker og 
orientering om Fredericias historie som 
fristad. 
Karsten Merrald er dagens guide. Turen 
Slu�er omkring klokken 17.00. 
 

Den 9. september 
 

Patrick Cakirli, som går mod ensomhed i 
Danmark, kommer �l Fredericia og vi vil 
gerne gå med ham, da ensomhed er et 
vig�gt emne. 
Start klokken 8.00  
Fra Fredericia Rådhus, Gothersgade. 

Den 18. september 
Tager vi �l Avernakø.  
Vi sejler fra Fåborg færgehavn klokken 
8.00. 
 

Den 24. september 
Har vi tur på 5 og 10 km fra P-pladsen på 
Landevej 313 lige før Hylkedamvej mod 
Gelsted. Start klokken 09.00. 
 

Den 1. oktober 
 

Smuk gåtur på 5 og 10 km fra Seest 
kirke, Kirketo� 4A, 6000 Kolding 
Start klokken 09.00. 
 

Den 6. oktober 
 

Klokken 10.00 går vi en dejlig tur fra 
naturcentret i Middelfart. 
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart. 
 

Den 23. oktober Kl. 7.00 
 

Bustur �l Teglværksvandring i 
Sønderborg. 
Busturen er sponsoreret af Nordea 
fonden. 
 
 
 
  
   

 

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

Siden sidst. 

Vores mangeårige æresmedlem Erik 
Christophersen blev i år inds�llet �l 
kommunes Sundhedspris af bestyrelsen. 
Grunden �l inds�llingen var, at Erik er en 
ildsjæl. For 25 år siden fik han ideen at 
opre�e ugentlige seniorturer, har siden 
da næsten hver uge været turleder. Siger 
heller ikke nej �l en mo�onstur, hvis der 
mangler en turleder. Er �t på 
hjælperlisten ved arrangementer og 
fester, samt ved a�oldelse af Ladywalk. 
Er pt. også turleder for nogle demente 
borgere. Erik modtog prisen og fik en stor 
buket blomster og en check på 2. 500 kr. 
Velfortjent og endnu engang �llykke �l 
Erik. 
 

 
 
Heldigvis lykkedes det i år, at a�olde 
Frederikshavner vandringen med nyt 
start sted fra Ungdomsborgen.  
I flot sommervejr (en enkelt regnbyge) 
der mødte 109 vandrevenner op. En del 
kom udefra og tak, for at I tog turen 
nordpå.  
 
Bus sommertur �l Mols Bjerge, hvor vi 
var 38 medlemmer der deltog.  

Behageligt sommervejr �l vandrer tur i et 
meget flot og anderledes område end her 
i Frederikshavn. Stemningen i bussen 
hjem var i top, så alle havde nydt dagen.  
 
Der er blevet a�oldt Grill arrangement i 
Nellemanns have. Først en lille gåtur, 
dere�er hygge �l egen medbragte mad. 
Der mødte 25 medlemmer op i perfekt 
sommervejr.  
 
Hen over sommeren i blæst, regn og 
sommervejr har der ved alle vores ture 
været et fint fremmøde. 
Super godt gået, sammen med skønne 
vandrevenner.  
 
Nye medlemmer  
 
Velkommen �l Bodil og Kurt. Aase, Anita, 
Mar�n, Me�e og Anne.  
 
Kommende arrangementer. 
 
 I 3. kvartal er der: 
 En seniortur med madpakke �l Egholm 
�rsdag den 23. august. 
 Quindemarch torsdag den 18. aug.  
Solnedgangs tur fra Råbjerg kirke �l 
Vesterhavet, sidste torsdags tur, dere�er 
lørdag formiddag.  
Fredag den 28. oktober medlemsa�en i 
Ungdomsborgen. Program endnu ikke på 
plads.  
Som al�d en ugentlig seniortur og 
mo�onstur.  
 
Pbv Inger Larsen  
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GRENÅ
Anne  Marie Melin, Nygade 9,8500 Grenå 
tlf. 4274 9499 • melinhenriksen@hotmail.com
www.grenå-fodslaw.dk

 

      

                                                                                              

Nyt fra Grenå. 
 

Siden sidst. 
 

Vi har a�oldt Fornæs march, der var 40 
deltagere og 14 hjælpere, vi havde 
ønsket os mange flere deltagere. Vi har 
investeret i skilte, som  gør opmærksom 
på at der er fodgængere på vejen, det er 
vi glade for.  
 
 
Det største antal kvinder fra Grenå har 
deltaget i Ladywalk, det var en rig�g 
hyggelig a�en, som sædvanlig, men 
noget svært at finde p- pladser.  
 
 
Vi har haft rygsæktur på Mols. Vi gik 23 
km, i dejligt varmt vejr.  
 

Vi går 10 km torsdag a�en og 5 km 
onsdag formiddag, der er god �lslutning 
�l begge ture. 
 
 
I juli holder vi sommerferie fra 
torsdagsturerne, nu er vi klar �l at 
forberede Dyssemarch, vi a�older 
prøvetur, hvor vi går ca 17 km, og  
laver a�aler med lodsejerne, Vi får 
frokost i Sonja og Wolfgangs have, som 
al�d en dejlig tur. Dyssemarchen er 2. 
oktober, se vandrekalenderen.  
 
 
I september er der arrangeret en tur �l 
Skagen, hvor vi skal vandre, og måske en 
lille smut i bryghuset. 
 
 
Mange hilsner fra Grenå Fodslaw. 
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HADERSLEV
Johanne Erichsen, Hejsager Strandvej 134, 6100 Haderslev
tlf. 6089 8420 • email@fodslaw-haderslev.dk
www.fodslaw-haderslev.dk

  
 

 
 

Velkommen  
 
Vi er meget glade for 
at kunne byde vel-
kommen �l ikke min-
dre end 4 nye og yng-
re medlemmer.  
Velkommen �l Dorthe, Anne�e, Su-
sanne, Marianne. 
 
Dagligdagen i Fodslaw Haderslev: 
 
Vi har fået afviklet vore tradi�onelle 
forårsafslutninger og sommerpausen 
er overstået   
De ugentlige vandringer er i gang, 
sam�dig med at vi forbereder for-
eningens årlige udflugt, Stafet for li-
vet, og Slivsø Vandringen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Lady Walk 2022 
 
Vi fik afviklet Lady Walk på vores nye 
placering i Gram, med start ved Gram 
Slot og vandring i byen, Storskoven og 
Slotsparken. 
Tilbage meldingerne har været posi�-
ve, så vi er fortrøstningsfulde. 
Deltagerantallet kunne være bedre, 
men det gælder for hele Danmark. 
Desværre er det forskningen for kvin-
desygdomme i pa�en�oreningerne, 
der modtager støtte det er værst for.   
 
 
 
Læs mere om vore ak�viteter på  
www.fodslaw-haderslev.dk  
 
 
 
 

 

 
 

 
Vi ses lige pludselig på turene. 

Hilsen Johanne 
 

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

  

Hej Fodslawvenner 
 
  Det var så den sommer, vej ret har jo 
egentlig været udmærket, og Coronaen 
har holdt sig nogenlunde i baggrunden. 
Men så har vi fået krigen i Ukraine, som 
har udviklet sig �l en udma�elseskrig, 
som vi ikke umiddelbart kan se en ende 
på 
. 
 Vi kan denne gang byde Vivi Terkildsen 
velkommen i Fodslaw.  
 
  Vore ugentlige mo�onsture , som stadig 
er velbesøgte, fortsæ�er ind�l begyndel-
sen af september med at være �rsdag 
a�en kl. 19.00. Fra og med den 24. sep-
tember er det lørdage kl. 13.00. 
 
  Den 1. oktober har vi vores årlige silde-
tur fra Marcussens Bro. E�er en kortere 
travetur er der disket op med sild og 
�lbehør, samt en øl eller vand, og et par 
snapse. Tilmelding �l Rita Holt på sæd-
vanlig vis. 
 
  Ugen e�er, den 8. oktober er der Lyse-
rød lørdag fra Torvet i Hadsund. Kaffen 
koster denne dag 10 kr., og man er vel-
kommen �l at bidrage med et ekstra 
beløb. Alt sammen går �l Støt brysterne 
kampagnen.  
  
  Den 29. oktober vil vi prøve noget nyt, 
nemlig Hadsund Bryghusvandring. Bryg-
geren fortæller om ølbrygningen, hvoref-
ter vi går en kortere tur. Tilba ge igen vil 
man kunne nyde den gode øl, og prisen 

er kun 50 kr. Tilmelding �l Rita inden den 
25. oktober. Parkering måske foran ALTO.  
Tag gerne en gæst med. 
 
  Den 26. november har vi vores årlige 
gløggtur fra Glerupvej 63. Ca. halvvejs på 
ruten er der mulighed for at købe gløgg 
og æbleskiver m.m.. Pris 25 kr. Tilmelding 
�l Rita en uge før af pladshensyn og ind-
køb. 
 
  Julefrokosten bliver i år fredag den 2. 
december, og igen fra Fælleshuset på 
Marcussens Bro. Prisen er sat �l 15o kr. 
incl. snaps. Øl og vand skal købes. Der er 
plads �l 50, hvorfor der er �lmelding. Se i 
øvrigt det udsendte program. 
 
  Som bekendt fejrer vi vores 30 års jubi-
læum den 17. september med en brunch 
på Mariager�ord Golfcenter.  
 
  Bagsiden: Genbrug fra Blad 2, 2011. 
En række små, og i nogen grad marginale 
Sportsforeninger har indsendt ansøgning 
om optagelse i Dansk Atle�kforbund. 
  De pågældende sportsgrene er følgen-
de: Mudderkast, Snigløb, Spilfægtning, 
Gåsegang, Sidespring, Ansigtslø�ning, 
Knopskydning, Kæbestød og Kuldsejling 
(ekstrem form for ra�ing). Meningen 
med disse ansøgninger er naturligvis at få 
flere medlemmer, samt opnå en større 
grad af legi�mitet. 
 
 Venlig hilsen 
 Hadsund Fodslaw 
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HERNING
Ken Poul Jensen, Søbylundvej 2, 7400 Herning
tlf. 2348 3228
www.fodslawherning.dk

 

 

 
 

 
 
 

Hej allesammen
På grund af sygdom ser denne udgave 
af  Fodslaw Herningsiden anderledes ud 
end den pleje Jeg har ikke Annas evner 
ud i skriveriet så jeg håber i bærer over 
med mig.  Husk i kan al�d følge med på 
Facebook og på 
www.fodslawherning.dk. 
Vi har mange spændende ture på 
programmet. Nedenfor ses et 
udvalg af turene: 
SEPTEMBER 
Lørdag d. 10. september kl.13.30 

Tjørring Gl. Kirke Pedersgårdvej 149, 
7400 Herning 
Turleder: Vinni Jepsen mobiltlf. 
30491705 TUR på 10 km med 5 km i 
�men. 
Turleder: Ken Jensen mobiltlf. 
23483228 TUR ca. 5-6 km med 4,8 km i 
�men. 
Lørdag d. 24. september kl. 9.00 - 
20.00 -  Fodslaw 50 års 
Jubilæumstur �l Silkeborg.  
OKTOBER 
Lørdag d. 1. oktober kl. 13.30: Ny tur 

ved Rørbæk sø på 11 km.Mødested:  
Overfor bådudlejningen,Vester 
møllevej 7. 7323 Give.Has�ghed: Ca. 
4,8 km i �men Turleder: Vera 
Horsted, mobil 27943882. Medbring 
egen kaffe 

Søndag d. 9. oktober kl. 10.00: Tur 
fra Arnborg Brugs. TUR på 10 km 
med 4,8 km i �men. 
Turleder Ken Jensen mobiltlf. 
23483228. 
Lørdag d. 15. oktober kl. 13.30 - 
Meny, Bredgade 14, Vildbjerg 
Turleder: Ester Andersen mobiltlf. 
60752413  
Lørdag d. 29. oktober kl. 10.00 
Nørlund Plantage:Bjerregårdvej 7, 
7361 Ejstrupholm. 
Turleder: Ken Jensen, 23483228. Tur på 
ca. 8 km med 4,8 km i �men.  
Turleder: Lene Bang-Nielsen, 23240407. 
Tur på ca. 15 km incl.15 min. pause. 
Has�ghed ca. 5 km i �men. Husk mad 
og drikke 
NOVEMBER 
Lørdag d. 5. november kl. 09.00 Hald 
Sø/Delt tur 
Tur på 18-20 km fra Hald Hovedgaard. 
Has�ghed 5 km. i �men. 
Turleder: Jeanet Norman. 
Tur på 8 km: Has�ghed 4,8 km. 
Turleder: Lene Bang-Nielsen. 
A�al samkørsel fra P -pladsen, 
motorvejsa�ørsel ved Herning N, kl. 
08.10. 
Husk mad og drikke! 
Lørdag d. 12. november kl. 10.00 fra 
Hedeagerkirken, delt tur: 
Tur på ca. 10 km. Turleder: Vera 
Horsted mobil. 27943882 
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HIRTSHALS
Per Jensen, Irisvej 5, Åbyen, 9850 Hirtshals
tlf. 2627 0780 • lisbethper6@gmail.com 
www.fodslawhirtshals.dk

  

Siden sidst 

 
Fodslaw Hirtshals har siden sidste 
nummer af bladet været inviteret �l 
indvielse af nye s�er langs med kysten og 
i og omkring Hirtshals. De er af forskellige 
længder og kan kombineres. Det er 
Byforum Hirtshals, der står bag de�e 
ini�a�v. Skulle du komme på disse 
kanter, kan du finde et kort over s�erne 
og mere om foreningens arbejde på 
deres hjemmeside www.byforum-
hirtshals.dk. 

 
Vi har også ha� besøg af nordmændene. 
De havde et ønske om en tur i Tornby 
Klitplantage. Det var ikke en lang tur, da 
pointen for dem er, at der også skal 
hygges, hvilket denne gang i en pause 
markeredes med servering af elgpølse og 
snaps. Det var ikke så ringe. Senere blev 
madpakkerne åbnet og mon ikke der var 
en lille en mere �l halsen! De kommer 
igen den 17. august. Så vi har noget at 
glæde os �l. 
 
Hen over sommeren har vi fortsat vores 
a�enture, hvor vi hjælper hinanden med 

at lave turene. En af turene gik ud �l Per, 
hvor vi fik kaffe og kage. 
 

 
Vores sidste tur inden de�e skrives, var 
en tur ved Horne, hvor vi fulgte 
Hornes�en. Midtvejs drejede vi dog af og 
lavede om på turen. Vi fandt en smuk 
plads med bænke og borde – en plads 
som vi aldrig før havde været på. Så det 
var selvfølgelig her, vi skulle have kaffe. 
Det var for alle en hyggelig a�en. 
 

 
Her skal du ikke lige sæ�e dig.  
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HJØRRING
Tove Gjesthede, Ø. Thirupvej 64, Astrup, 9800 Hjørring
tlf. 9897 1698 | 3066 2266 • fodslawhjoerring@outlook.dk
www.fodslawhjoerring.dk

  

 

 

Spisning: 
Mandag d. 17/10 kl 19.30 på ”Min” restaurant, Aalborgvej, Hjørring. Foreningen giver 
mad �l medlemmer. Drikkevarer på egen regning. Tilmelding �l Lisbeth tlf. 98 92 81 60 
senest lørdag d. 15/10. Bowlingcentret er desværre lukket. Vi prøver om vi kan finde 
noget vi kan lave sammen inden, og så hører i nærmere. 

Udflugt: 
Søndag 30/10 kl. tur �l Moesgaardvandring, Beder skole, Skoleparken 6, 8330 Beder. Vi 
laver fælleskørsel kl. 7.00 fra Lundergård  hallen. Foreningen betaler kørepenge �l 
bilerne. 

Gløggtur: 
Lørdag d. 19/11 kl. 13.30 fra Tornby gl. Købmandsgård. Foreningen giver gløgg og 
æbleskiver �l medlemmer.  

Seniormesse: 
Torsdag d. 6/10 deltager vi i seniormesse i Hallen Park Vendia, Hjørring kl.10.00-15.30. 

 

Prøve på julemo�onsturen i Tolne: 
Lørdag d. 26/11 kl.10.00 fra Tolne 
Sta�on. E�er turen kan der købes mad på 
”Mammas” i Sindal. 
 

 Mo�onsture: Lørdag d. 3/9 kl. 13.30 
start fra P. -plads Søndergade 8, Saltum. 
her er det Pia der fører. Lørdag d 10/9 kl. 
13.30 start fra Bistrup kirke, Hjørring. 
Hanne har turen. Lørdag d. 17/9.kl. 13.30 
start fra Jelstrup kirke, Mar�n har turen. 
Lørdag d.24/9 kl. 13.30 start fra Nybæk 
plantage, Løkkensvej 989, Løkken. Bent 
har lavet turen. Lørdag d.1/10 kl.13.30 
start fra Fejborg bakke, Dybvadvej-
Skævevej Hellum. Knud Erik Leder os. 
Lørdag d. 8/10 kl. 13.30  start fra Højene 
hallen, Hjørring, Erik har turen. Lørdag d. 
15/10 kl. 13.30 start fra Ugilt kirke, 

Ugiltvej 550, Hjørring. Aase leder turen. 
Lørdag d. 22/10 kl. 13.30 start fra 
Skallerup feriecenter, p .-plads Nordre 
klitvej 21, Hjørring. Hanne har turen. 
Lørdag d 56/11 kl 13,30 start fra 
Strandfogedgården,Nr. Lyngby gamle 
kirkegård, Lyngby møllevej. Mar�n viser 
vej. Lørdag d. 12/11 kl 13.30 start fra 
Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, 
Brønderslev. Helga leder turen 
 

Onsdage: kl. 10.00 går vi en tur på ca. 1 
�me fra p.- pladsen ved soppedammen. 
Fra 1/11 start fra Chris�ansgade 3. 
 

Siden sidst: Var vi 16 i Kirsten og Eriks 
sommerhus. Til halvårsafslutning var der 
21 ude at gå i Slotved skov.  
M.v.h……………..Bestyrelsen. 
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HOLSTEBRO
Aase Larsen, Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
tlf. 2086 5136 • aaseskovlarsen@gmail.com
www.holstebrofodslaw.dk

  

,

Hede

 

Forsommeren slu�ede fuld af ak�viteter 
og e�er en velfortjent sommerferie er vi 
nu i fuld gang igen. A�enturene er startet 
op med ture både i byen og også ud af 
byen, o�e planlagt af vores medlemmer. 
Onsdagsturene på 5 og 7 km har også fin 
�lslutning, al�d med start fra Rådhuset.
  
Kyst �l Kyst S�en 
Vi fortsæ�er med de næste to etaper på 
Kyst �l Kyst S�en 11. - 12. september. Vi 
skal vandre fra Varde og �l Hovborg og 
etaperne er på 20 km. Vores overnatning 
denne gang er Hovborg Kro. 
 

Samkørsel �l Sensommervandring 
Vi besøger Morsø Fodslaw søndag den 
25.09, der denne gang har ruter på 
sydøst Mors, med udgangspunkt i Ørding. 
 

E�erårstur 
Den 15. oktober går e�erårsturen i år �l 
Husby. Programmet er ikke endeligt 
fastlagt, men sikkert er det at vi slu�er 
med kakao og boller. 
 

Siden sidst - inden sommerferien 

Pinsevandringerne som vi holder i 
samarbejde med Hosekræmmerne blev i 
år a�oldt på normal vis og vi havde rig�g 
godt vejr.  

 

Til Grilla�en den 17. juni var vi 59 
deltagere, alle fik s�llet sulten ved det 
store salatbord og den store grill. 

 
 

Siden sidst - e�er sommerferien 

Den 9. august a�oldt vi TV MidtVest 
Vandring omkring Vandkra�søen - med 
ruter på 5 km og 10 km.  
 
Sommerudflugten 
Den 24. august holdt vi den årlige 
sommerudflugt, der i år gik Silkeborg, 
hvor vi gik på ”den grønne” del af 
Silkeruten. Stærke Storm blev også 
fundet. E�er frokosten kørte vi �l Den 
genfundne bro ved Vestbirk. Der gik vi en 
rundtur, inden kaffen og hjemturen. 
 

 
pbv. Aase       
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 HORSENS
Kaj Jørgen Pedersen, Stouby Kirkevej 16, 7140 Stouby 
tlf. 3098 7360 • 75897360@hafnet.dk 
www.horsens-fodslaw.dk

 

Sensommer 2022. 
Så kom vi så langt på året at 

sommerferierne er slut og 2 del af 
vandrekalenderen er i fuld gang. 

Generalforsamling. 
Tirsdag den 6 september kl. 19,00 

a�older Horsens Fodslaw 
generalforsamling, og vi håber at så 

mange som muligt møder op, for så er du 
med �l at styrke din forening så vi bliver 

så stærke som muligt. 
Adressen er: Egebjergvej 172 Egebjerg 

8700 Horsens. 
Så vel mødt �l en a�en med stor 

betydning for dig og Horsens Fodslaw. 

 
A�entræningstur.  

Har du ikke været ved eller et gensyn 
med Den Genfundne Bro er her chancen 

for a�entræningsturen onsdag den 7 
september starter træningsturen ved 

Søvejen 2 8752 Østbirk. 
Turen er på ca. 5 km. så de fleste kan 

deltage og ellers er alle velkomne. 
Broen var skjult i mange år for da togene 
blev større og sporene bredere dækkede 
man heldigvis broen �l uden at rive den 

ned. 
 

 
Beringsvandringen. 

Søndag den 25 september a�older vi 
igen Beringsvandringen og som sædvanlig 
er der forskellige ruter bla. 5-10-20 og 30 

km. 
Starten er fra Langemarkskolen, 

Nørrebakken med star�ndgang fra 
Bakkesvinget ( Parkering ) 8700 Horsens 
Alle kan starte kl. 08,00, men 5-10 km. 

kan starte mellem 08,00 og 11,00. 
20 og 30 km. kan starte mellem 08,00 og 

10,00 
Alle skal være i mål senest k. 16,00. 

Ruterne vil være afmærkede med rød 
hvide bånd +pile og der vil være 

rastepladser med salg af øl-vand og 
madpakker. 

Startgebyret er 25 kr.  

Træningstur.  
Onsdag den 5 oktober er der a�er en 

træningstur, men i skrivende stund er der 
ingen oplysninger om startstedet så det 

kommer senere. 
Følg med på vores hjemmeside 

www.horsens-fodslaw.dk så kommer det 
der. 

Hilsen og god sensommer Ingolf 
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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. 
Vi er startet op igen e�er sommerferien. Corona har ligget lidt i dvale men rører lidt på 
sig igen og der ligger stadigvæk et stort stykke arbejde for vandreforeningerne i at få 
deltagere �l deres ture. Det er svært at få nye deltagere �l at kigge vores vej og nogle af 
vore ”ældre” deltagere har fået andre interesser.   
Bøllingsø Bryggervandring den 18. september 
Start og mål ved Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 24, 7442 Engesvang. 
Afmærkede ruter på 4, 8, og 12 km. Der er samlet start kl. 12 men der 
kan fra kl. 11, købes pølser med brød ved grillen. Deltagelse koster kr. 
50 men så får du også et glas fadøl eller en sodavand e�er turen.  
                                 Vi glæder os �l at byde jer velkommen.    
Fællestur med Viborg og Skanderborg Fodslaw den 9. oktober  
Tur fra Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 38, 7330 Brande. Distancer på 5, 10 og 20 
km. Se yderligere oplysninger i halvårsprogrammet på hjemmesiden. 
Novembertur ved Ejstrupholm den 13. november 
Som sidste år har vi overnatning fra lørdag �l søndag for et beskedent beløb. Så vidt 
vides er der ikke store ændringer i ruten men man kan aldrig vide. Nogle generelle 
oplysninger: Start- og målsted er Ejstrupholm Skole, Grønningen 3, 7361  
Ejstrupholm. Distancer på 5, 10, 16, 26 og 31 km og star�derne er fra kl. 9.00 - 12.00. 
Yderligere oplysninger kan fås i brochuren som skulle være ude nu, ligge på vores 
hjemmeside eller ring �l formanden. Vi glæder os �l at byde jer velkommen.  
Ført prøvetur den 22/10 for hjælpere og for andre som er forhindret i, at deltage på 
selve dagen. Tilmelding �l formanden hvis man vil deltage i prøveturen. Ikke-hjælpere 
bliver opkrævet et gebyr. 
Mo�onsturene m.v. – der henvises til vores hjemmeside www.fodslawbrande.dk 

Det skete – Hyggetraveturen fik en deltagelse på 16 med egne og udenbys medlemmer. 
En dejlig tur hvor vejret i og omkring Randers var rimeligt. E�er turen var der fællesspis-
ning på Dalbyover Kro som 9 deltog i. Ove og Jonna gav kaffe og the, hjemme i privaten, 
e�er de�e.  
Ladywalk i Tarm – fik deltagelse af 3 medlemmer fra foreningen.  
Mo�onsturene er startet op igen og vi kan garanteret sagtens have flere deltagere.   
De 3 Byers Vandring. Det ser p.t. ud �l at deltagerantallet bliver lidt højere end sidste år 

hvor 23 deltog – og vejret håber vi meget på bliver bedre end 
sidste år men det kan vist heller ikke blive værre.   

m.v.h. f. Ikast-Brande Fodslaw / Inger-Marie 
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JAMMERBUGTEN
Kirsten Larsen, Torngårdsvej 58, 9440 Åbybro
tlf. 2236 8194 • kirstenlarsen51@sol.dk
www.fodslaw-jammerbugten.dk

Kære Fodslaw venner 
 
Nu er sommeren på hæld. Vi har været 
ca. 45 ude at gå hver �rsdag.  
 
Det er dejligt, at vi har nogle gode 
turfører. En stor tak �l dem. Vi har 
endda fået nogle nye områder at gå i, 
det er al�d spændende. Der bliver 
virkeligt lagt et stort arbejde heri. 
 
Erik Arne har sammen med Visit 
Jammerbugt arrangeret ture i Blokhus 
og omegn for turister. Tak �l Erik Arne.  
 
Ligeledes har Bruno på opfordring fra 
Køge Vandrelaug arrangeret en tur i 
Fosdalen. Tak �l Bruno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommende arrangementer 
 
Vi har vores årlige grillfest med helstegt 
pa�egris.  Den holdes den 9. august ved 
Bratbjerg søerne. Vi går en tur i området 
først, så vi kan samle god appe�t. 
 
Vi vil ligeledes minde om vores Hav og 
Klit vandring søndag den 4. september. 
Bemærk at startstedet er ændret �l 
Kirkeladen, Kirkevej 11, Hune. 
 
Vi holder vores julefrokost på Skovsgård 
Hotel �rsdag den 6. december.  
 

 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirsten Larsen 
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  KARUP
Steen Rasmussen, Krude Møllevej 6, Katrinedal, 8654 Bryrup
tlf. 4056 3072 • steen_ras@hotmail.dk

Hej med jer. 
Siden sidst:  
I storebededagsferien var vi 23 i Norge, og besøge vores 
norske medlemmer. 
Vi deltog i Mandalsmarchen, byvandring i Kris�anssand, en 
tur i Tømmer Renna i Vennesla, bryggeribesøg på Hunsfos, 
blueskoncert, og en krævende bjergvandring Rossevann 
rundt. Tak �l Erling for et godt arrangement og en 
fantas�sk weekend. 

 
Fra lørdagens bjergvandring. 
 

 
Turlederen. 
 

Vi var 12 med på Bornholm rundt i uge 27. 
Der var 180 der gennemførte turen. 

 
HVV  
Der var 91 der gennemførte 300 km. 
Vi var 8 med på Team Karup holdet. 
Som sædvanligt Danmarks bedste vandretur med servicen 
helt i top. 
En særlig tak �l indkvarteringsholdet, som sørgede godt for 
os. 
Også tak �l alle vores venner som tog sig �d �l at komme 
ud og besøge os på ruten med en forfriskning. 

 

 
I Karup holder vi fast i tradi�onerne med krobesøg op ad Hærvejen.  
Bække kro havde overgået sig selv i år. Sikken et mål�d, synd at de 
fleste snyder sig selv for det.  
 

 
Kæderne lukket. Vores belgiske ven på holdet, Dirk 
rundede 20 gang i år.  Næste år er er der udsigt �l mindst 4 
nye jubilæer på holdet. Det er jo nok sidste gang det sker.  
Vi mangler dig på holdet, så kom i træning og deltag i 2023. 
Hvis du da kan gå mere end 100 km! Der er jo ikke noget 
ved at holde fest hvis der ikke er nogen venner med. 
Selvfølgelig er der nogle medlemmer der undskylder sig 
med at de skal �l Nijmegen i uge 29, men den bliver jo nok 

lavet om �l en 2 dages tur �l næste år       og den vil 
garanteret fortsæ�e så længe denne forening eksisterer. 
Det gør HVV jo nok ikke.. 
 
Velkommen �l nye medlemmer;  
Lis, Ma�lde og Ib. 
 
Træningslejren og GF bliver i Fakse på Stevns 2-4 
december.  
Nærmere info bliver udsendt i oktober. 
 
Vi ses derude. Søren 
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KJELLERUP
Bent Hougaard, Sindingsgade 24 B, 8620 Kjellerup
tlf. 8688 2903 • hougaard@dlgtele.dk

Hej Fodslawvenner! 
 
Den 21. juni afviklede vi for 
første gang, - 
Midsommervandring  i  Krabbes 
Grønne Ring, på distancerne 5 og 
10 km, med start og mål ved Al-
huset på Skolevangen.  
 
Der var 25 deltagere �l 
arrangementet, vejrforholdene 
var ideelle, og e�er gåturene, 
slu�ede vi a�enen på terrassen 
ved Al-huset med 
grillpølser/kolde drikkevarer, 
samt kaffe og kage. Vi 
fornemmede god �lfredshed fra 
deltagernes side, så vi overvejer, 
at gentage arrangementer igen 
�l næste år.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gløgga�en. �rsdag, den 25. 
oktober 2022. Vandretur som 
sædvanlig med start fra Al-huset 
kl. 19.00. 
E�er vandreturen kl. 20.00 er 
der bestyrelsesmøde, medens 
de�e foregår,  vil de øvrige 
turdeltagere, anre�e gløg og 
æbleskiver, som vi alle  
turdeltagere here�er vil nyde. 
Gløgg og æbleskiver er gra�s, 
idet foreningen betaler.  
 

Generalforsamling, 
�rsdag, den 10.01.2023. 
 
Husk!! 
Træningsturene er om �rsdagen, 
med start kl. 19.00 fra Al-huset, 
Skolevangen, Kjellerup 
 
Vi ses derude. 
 
Mange hilsner 
Fodslaw Kjellerup 
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LEMVIG
Else Nielsen, Sprogøvej 23 B, 7680 Thyborøn
tlf. 2013 6426 • elsenie@hotmail.com

 

Hej Fodslawvenner 
 

Siden sidst:
 

 
Vi har igen ha� vores tur på Planets�en 
med gæster fra nær og �ern, og når 
bladet udkommer, har vi også gået Kilen 
rundt.  
 
Vi har afholdt generalforsamling. 
Bestyrelsen lovede at fortsæ�e et år 
mere. 
 
Forårssæsonen slu�ede med en skovtur, 
hvore�er der var party ved Møllesøen. 
Det var vældig hyggeligt med frikadeller 
og kartoffelsalat, og vejret var godt, så 
rig�g mange af vore 24 medlemmer 
deltog. 
 
I juli måned holder vi sommerferie. Men 
man kan bruge Facebook-gruppen �l at 
a�ale gåture, hvis man har gode ideer i 
ferien. 

 
Vi startede e�er ferien den 3. august, 
hvor vi havde den tradi�onsrige 
Thyborøntur, der som sædvanlig 
slu�ede med et lækkert fiskemål�d på 
havnen. 
  
 

 
 
 
 
 
 

E�eråret:
 

 
Lørdagsturene starter den 17. 
september. Møde�d om lørdagen er kl 
13, men på denne første e�erårstur 
tager vi �l Husby Klitplantage og går ca 
15 km, så den dag er der møde�d kl 
9.00.  Vi mødes på p-pladsen ved 
Lemvig sø og har samkørsel herfra �l 
Helmklink Havn. Her starter vi gåturen 
kl 10. Vi har madpakker med �l frokost 
og e�ermiddagskaffe. Der er fine 
rastepladser med borde og bænke 
undervejs, og endda toile�er flere 
steder. Gæster er meget velkomne �l at 
møde os ved Helmklink Havn og gå 
turen sammen med os.  
 
Julefrokosten foregår i år den 19. 
november kl 13 i Lemvig, og den 20/11 
er der ”Dagen derpå”-tur i og omkring 
Lemvig. Møde�d kl 10 ved Kvickly. 
 
Der er vinterpause i december og 
januar. Dvs intet program, men alle er 
velkommen �l at  bruge Facebook-
gruppen �l at a�ale ture. 
 
 

Sensommerhilsen fra Lemvig Fodslaw 
 

Pbv Else Nielsen 
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LÆSØ
Jy�e Andersen, Vesterø Havnegade 26, 9940 Læsø
tlf. 21456066 • heimar@mail.tele.dk

Kære venner i Læsø Fodslaw.   
 
Siden sidst. 
 
Vi har gået træningsture. Tilslutningen 
kunne være bedre. 
D. 16. august, havde vi Mo�onsbanko. 
Der bliver købt en plade, og som vi går, 
bliver tallene råbt op. 
Det er rig�g hyggeligt, og al�d 2 
gevinster.  
 
 
Frem�den. 
 
Lørdag , d. 10. september. Starter vi ved 
Marina Park, bemærk �dspunktet er Kl. 
15,00. E�er turen spiser vi Stjerneskud 
(gra�s for medlemmer) Er du ikke 
medlem, men gerne vil med er du 
velkommen, men betaler selv. 
 
Træningsture. 
 
Kommende træningsture er om lørdagen. 
 
Lørdag den 24. September  P- pladsen 
Stokken 
 
Lørdag 8. Oktober              P- Pladsen 
Storhaven 
 
Lørdag 22. Oktober            P- Pladsen 
Banstenen 
 
Lørdag 5. November         Læsø Hallen 
Mo�onsbanko spil med for en flad 10èr 
 

 
 
 
Lørdag 19. November, An�k og Retro  
( Æbleskiver ) 
Gra�s for medlemmer.  
 
Søndag d.4 December, Tårnvej 5  
Julemærkemarch, 
Forhøjet  startgebyr 
som går ubeskåret �l 
Julemærkehjemmene. 
 
Tirsdag 27. December  Museumsvej 4 
Kl. 13.00 
Julemo�on (forhøjet startgebyr) 
 
 
 
På bestyrelsens vegne  
Elly. 
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MIDTFYN
Knud Erik Hansen, Kildemøllevej 19, 5853 Ørbæk
tlf. 6598 1136 / 4058 1136 • k.e.hansen@sol.dk
www.fodslawmid� yn.dk

  

Siden sidst: 
Har vi deltaget i ”Krarup i bevægelse” 
med vandreture på henholdsvis 5 og 11 
km. Dere�er middag med helstegt 
pa�egris. Tak for en hyggelige dag. 
Har vi været 32 ude at spise og dere�er 
en tur i Ro�efælden i Svendborg. Tak  for 
en hyggelig a�en 
E�er sidste mo�onstur før sommerferien 
fejrede vi Lizzy`s 80 års fødselsdag. Tak 
for god mad og drikke. 
Har vi ha� formiddagsture hver onsdag 
ind�l sommerferien med et pænt 
deltagertal.  
Derudover har vi ha� mo�onsture fra 
Korinth, Faaborg, Gåsebjergsand, Brylle 
Vindeby, Øster Skerninge og Egense. Tak 
for nogle fine ture. 
 
Det sker: 
Vi er startet igen e�er sommerferien og 
går hver onsdag formiddag kl. 9,30 fra P-
pladsen ved Mid�yns Fri�dscenter, Søvej 
i Ringe.  Disse ture er på 5-6 km i moderat 
tempo. 
Derudover har vi følgende mo�onsture: 
03.9. fra Lundeborg havn kl. 13,30. 
10.9. fra Bøjden færgehavn kl. 13,30. 
17.9.fra Langesøhallerne i Morud kl. 
13,30. 
01.10. fra P-pladsen ved Gåsebjergsand 
kl. 13,30. 
08.10. fra Præstemarken 3 i Vester 
Skerninge kl. 13,30. 
15.10.fra P-pladsen ved Nørre Søby 
Stadion kl. 13,30. 
22.10.fra P-pladsen ved Chris�ansminde 
Kl. 13,30. 

 29.10. fra P-pladsen ved Nau�len ved 
Rolighedsvej i Tarup kl. 13,30 
05.11. fra Sødingevej 29, Sødinge ved 
Ringe kl. 13,30. 
12.11. Fra To�evej 10, Vester Åby kl. 
13,30 
26.11. mo�onstur og juleafslutning fra 
Skolevej 50, Horne, kl. 13,30. 
Tilmelding �l Lea (telf. 22859737) senest 
den 19. november 2022. 
 
 

Fælles fynsk Fodslawtur. 
Den 18.9 har Fodslaw Odense inviteret �l 
en fælles mo�onstur. Start kl. 9,30 fra 
Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 
Odense SØ. HUSK KRUS. 
 

Bustur �l Søby Brunkuls Museum 
og brunkulslejerne: 
Den 24. september tager vi �l Søby 
Brunkuls museum. Om formiddagen skal 
vi på rundtur i museet og om 
e�ermiddag skal vi gå en mindre tur i 
brunkulslejerne. Nærmere program med 
�der, pris og �lmelding er med på 
mo�onsturene.  
 

Generalforsamling: 
Der indkaldes �l ordinær 
generalforsamling på Guldhøj, Floravej i 
Ringe den 26. oktober 2022 kl. 19,30 med 
dagsorden ifølge vedtægterne. 
E�er generalforsamlingen er der 
spisning, hvor�l der kræves �lmelding �l 
Lea senest den 15. oktober 2022. 
                                                     Knud Erik 
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MORSØ
Povl Li Nielsen, Frueled 14, 7900 Nykøbing Mors
tlf. 2973 0563 • post@morsfodslaw.dk
www.morsfodslaw.dk

  

 

Høsten er i gang og sommeren nydes i fulde drag … 
 
Vi går flere gange om ugen, hvor vi nyder naturen – læs mere på www.morsfodslaw.dk  
 

 
Sensommertur på Mors, søndag 
den 25. september 

 
Turen starter fra Ørding Friskole, 
Skolesvinget 9, Ørding, 7990 Øster Assels. 
 
Der er start mellem kl. 9.00 – 14.00  
 
Ruten består af 3 sløjfer på 6, 10 og 13 km. 
På 13 km sløjfen er der en vandvogn.  
  
Vi glæder os �l at se jer, og vi står klar med forplejning på ruten og ved start/mål.  
 

 
Generalforsamling 
Der indkaldes �l generalforsamling i Mul�huset lørdag den 8. oktober kl. 13.00.  
 
Vi starter med en gåtur i 2 hold kl. 10.00.  
Kl. 12.00 spiser vi frokost.  
Hvis du ønsker frokost, �lmelding �l Poul T. senest den 2. oktober.  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

E�er generalforsamlingen er der kaffe og kage. 

 

 
Nye medlemmer 
Siden sidst har vi fået nye medlemmer. 
Denne gang siger vi velkommen �l Gi�e 
og Jens. 
 

Følg os på facebook  
”Fodslaw i Skive” eller  
”Morsø Fodslaw” 
www.morsfodslaw.dk  
Vi ses – Povl Li Nielsen 
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  MUNKEBO 
Niels Ole Jensen, Solbakken 726, 5330 Munkebo
tlf. 2320 5425 • formand@munkebofodslaw.dk
www.munkebofodslaw.dk

 

SIDEN SIDST 
7. juni – rejespisning 
90 medlemmer havde den 7. Juni en rig-
�g dejlig a�en med den tradi�onsrige 
”Rejespisning”. Flo�e vandreruter og et 
hyggeligt vin-stop ved Bregnør Havn.  
. 

 
Der var lækre �ordrejer i spandevis, og 
a�enen blev som al�d en stor succes. 
 

Vandrerejse �l Færøerne i juni 
33 seje vandrere deltog i vores tur �l 
Færøerne. 
 

 
  
En rig�g fin tur, hvor man oplevede den 
smukke natur på Færøerne – �l �der                                  

 
 
også i regnvejr. Der var masser af op -
levelser, dejlig færøsk  mad og det sæd-
vanlige gode Fodslaw-humør og god 
stemning. Tak �l turlederne Lars-Ole og 
Kirsten for en rig�g god oplevelse. 
 

25. juni – sommerafslutning 
49 medlemmer var mødt op �l en hyg-
gelig e�ermiddag hos Inge og Jørgen 
Blohm. E�er turen var der spisning af 
medbragt mad og hyggeligt samvær.  
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

11. sept. – Fjordens Dag 
Havnen ved Boels Bro i Munkebo er 
hjemsted for en masse ak�viteter i for-
bindelse med Fjordens Dag. Munkebo 
Fodslaw har en stand på pladsen, og vi 
arrangerer en mo�onstur på 5 km i om-
rådet ved Munkebo Bakke og Boels Bro.  
Alle er velkomne. 
 

5. okt. - Rejseinforma�onsa�en 
Denne a�en præsenterer vi foreningens  
rejseprogram for 2023. 
 

26. okt.  - Musikalsk kluba�en  
Vi inviterer medlemmerne �l en 
hyggelig a�en med god musik, mad og 
drikke og hyggeligt samvær.  
 

 27. nov.  -  Juleafslutning 
Munkebo Fodslaw inviterer igen i år 
lemmerne �l juleafslutning med god 
mad og drikke, julestemning, julesange 
og pakkespil. 
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NIBE 
Jens Erik Jensen, Solbakken 60, 9240 Nibe
tlf. 2235 5690 • solbakken60@yahoo.dk
www.nibefodslaw.dk

 

 

Når de�e blad er udsendt, er vi 

forhåbentligt godt i gang med 

vores e�erårsprogram. Der er 

mange spændende ture, hvor vi 

håber på stor �lslutning.  

Vandreforeningen Nibe fodslaw 

kan i år fejre 30 års jubilæum. 

Det bliver markeret med 

nedenstående arrangement. 

30 års jubilæum i 

vandreforeningen Nibe 

Fodslaw                 
Vandreforeningen Nibe Fodslaw 

har i anledning af 30 året for 

foreningens etablering,  inviteret 

foreningens medlemmer �l et 

arrangement i Rebild bakker.  

Arrangementet finder sted 

lørdag den 24 sept. 2022. 
Dagsorden:                         
Kl. 10.00 - 10.30: Vi starter i Top 

Karens hus, Rebildvej 27, 9520 

Skørping, hvor vi drikker kaffe 

med hjemmebagte boller.        
Kl. 10.30: Vi går en tur på ca. 5 

km. �l Lille Blåkilde. Hvis 5 km. er 

for langt, er der mulighed for, at 

a�orte turen.                                                                                                         

Kl. 12.30: Vi mødes i Top Karens 

hus igen �l en frokostpla�e og 

en øl eller vand �l.      
Resterende e�erårsprogram.          
07-09-22: Lergraven 

Vestervej, i Sønderholm        

14-09-22: Generalforsamling i 

Huset i Grønnegade 29,  kl. 19 

24-09-22: E�erårsudflugt og 30 

års jubilæum.                              

01-10-22: Lerumbakken 13,  

Nørresundby.                              

08-10-22: Suldrup sø,  Dalumvej, 

15-10-22: Restrup Friskole,     
22-10-22: P plads ved Fruesko. 

Rold skov,                                    

29-10-22: Hammerværket, 

Zinksvej,  Godthåb,                     

05-11-22: Hestepladsen Skal 

skoven i Nibe.                             

12-11-22: Jenle, Kelddalsvej. 

Overfor Gunderstedvej. Der 

skiltes.                                          

19-11-22: Dall kirke.26-11-22: 

Øster Hornum hallen.           
03-12-22: Juleafslutning i huset i 

Grønnegade 29, Nibe. kl.13.00.  
Torsdage kl.13.30 : "Slowgang". 

Mødested Nibe  Biograf. 
Torsdage kl. 10.00 : Linedance. 

Huset, Grønnegade 29, Nibe. 

Kontakt Maja Uggerholm: 

23932971. 
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ODENSE
Bodil Hertzum, Bygmarken 43, 5260 Odense S
tlf. 2446 2069 • bodilr08@gmail.com
www.fodslawodense.dk

SIDEN SIDST: Foreningens medlemmer 
har deltaget fli�gt, på de arrangerede 
ture, der har været a�oldt. Tak �l alle de 
der har budt ind med forskellige tema 
ture i forskellig længde. Vi har stadig 
meget at lære om vores by og omegn.  
 
18.09. Hollufgård p. plads, Hestehaven 
201, 5220 Od. SØ. Tur for alle de fynske 
Fodslaw foreninger. Kl. 09,30 ca. 5 og 10 
km. Kaffe undervejs.  
 
25.09. Seden Skole, Bullerupvej 30, 5240 
Od. NØ. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
02.10. Korup Center, Åbakkevej 69, 5210 
Od. NV. Kl. 09,30  ca. 10 km. 
 
09.10. F.K.S. Hallen  p. plads, Tranehøjen 
5, 5250 Od. SV. Kl. 09,30 ca. 10 km.  
 
16.10. Odinskolen, Gillestedvej 15, 5240 
Odense  NØ. Kl. 09,00 ca 23 km.  
Husk madpakke.  
 
23.10. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
Start kl. 09,30 ca. 8 km. 
 
30.10. Jensens Bø�us p plads, 
Læssøegade 215, 5230 Odense M 
Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
06.11. Odense Å Vandring. Odinskolen, 
Gillestedvej 15, 5240 Odense SØ. 
Start kl. 09,00 – 10,00 for 17 og 23 km 
Start kl. 09,00 – 11,00 for 6 og 11 km. 
Se hjemmeside eller Kalender. 

02.11. Bankospil. Bolbro Brugerhus, 
Stadionvej 50, 5200 Od. V. kl. 19,00  
 
13.11. Brandsta�onen, Åsumvej 35, 5240 
Odense NØ. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
20.11. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
27.11. Tarup Center , v. ne�o, Rugvang 40 
Odense NV. Kl. 09,30 ca. 10 km.  
 
04.12. Julemærkemarch. Se hjemmeside. 
 
11.12. Julefrokos�ur.  Se hjemmeside 
 
08.02. Ordinær Generalforsamling. 
Bolbro Brugerhus kl. 19,00. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Se hjemmeside. 
 
Kortspil torsdag kl. 19,00 Eddavej 6. Der 
er plads �l flere spillere. 
Bowling onsdag på Grønløkkevej. Der er 
plads �l flere spillere. 
Følg med på hjemmesiden 
www.fodslawodense.dk 
HUSK at læse alle nyhedsbreve fra 
Fodslaw Odense. 
 
HUSK hver �rsdag kl. 09,30 start fra 
Eddavej 6, 5210 Od. NV. Vi går ca. 5 
kvarter. Mulighed for køb af kaffe e�er 
turen. 
 
På Fodslaw Odenses vegne 
Bodil Hertzum 
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RANDERS
Peter Christensen, Bredgade 28 D, 8870 Langå
tlf. 2030 2310 • Peterchris203@outlook.com
www.randers-fodslaw.dk

 

Vi er nu kommet �l sommerferien og har 
ha� rig�g mange ude at trave i den første 
halvdel af året. Her på det sidste har det 
heldigvis kørt lige som i gamle dage uden 
restrik�oner af nogen art.   

 
Den 30. maj tog vi på hy�etur �l Vejle 
City Camping. Vi var 25 personer fordelt 
på ni hy�er. I nogle af hy�erne boede 
der to personer, i andre tre og i de fleste 
var der fire personer. Det var en lille 
campingplads, men dog velbesøgt, da 
den ligger forholdsvis a�rak�vt i byen. 
Mens vi var der, var den enmandsbetjent, 
og kiosken var ikke ret stor. Vi fik a�ens-
maden udefra, og �l de�e lånte vi et 
lokale. Resten af vores fortæring foregik 
hy�evis.   

 

 

Hy�eturen var �lre�elagt af Per og Lars 
Yde. Der var bl.a. tur forbi Bølgen, som 
ses på billedet ved siden af, og dere�er 
havde vi en guidet tur i Fjordenhus, som 
ligger i Vejle �ord ikke ret langt fra Bøl-
gen. Billede nederst. 
 
På turen kom vi også forbi Jelling, hvor vi 
havde et kort besøg i centret med masser 
af historie gennem �derne. Vi så også 
Jelling stenene, hvoraf den ene er a�il-
det her nedenunder.  

 
Den 8. juni havde vi en guidet tur i Fus-
singø med skovfoged Steen Bonne Ras-
mussen. Det var en vældig tur, hvor vi 
kom steder i skoven, vi ikke havde været 
før. Han var god �l at fortælle om det, vi 
så, så det blev en god a�en.  
Juli måned har vi holdt sommerferie og 
starter op igen den 3. august. 
 
Vores udlandstur går i år �l Celle fra den 
22. �l den 27. august. Mere herom i næ-
ste nummer af bladet.                        PC 





 

Siden sidst. 
 
Vi har ha� mange gode ture.  Ved de 
fleste ture gav turguiden en ”lille en” 
eller vi fik hjemmebagt kage med kaffe / 
the �l en hyggelig afslutning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 15. juni kl. 18:00 a�oldtes den årlige 
grill fest I Grill Hy�en. 
E�er en lille vandretur blev de 
medbragte madvarer lagt på grillen. 
Fli�ge damer havde bagt en del kager og 
brygget kaffe og the, som blev serveret 
som dessert. 
En stor tak �l alle som hjalp �l så det igen 
blev en god a�en. 
 
Mo�onsture for august findes på: 
 
h�p://www.fodslaw-silkeborg.dk/forside   
 
JULEFROKOST:  den 26. November 
Der �lsendes indbydelse, hvis vi har din 
e-mail. 
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SLAGELSE
Bjarne Svejstrup, Dalsgårdsvej 75A, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 4034 9132 • svejstrup@outlook.com
h�ps://sites.google.com/view/fodslawslagelse

  

 

 

 

  

Hej Fodslaw venner. 
 
Siden sidst: 
Årets sommerafslutning afviklet med en 
kort tur i Slagelse. Start og slut hos Cafe’ 
Tidsløs, super betjening og e�erfulgt af 
rig�g lækker mad. 

 

 
 
Vandreturen d. 10. juli på 8 og 16 km ad 
Lagunes�en bliver �l i samarbejde 
mellem Slagelse Bibliotekerne, Fodslaw 
Slagelse, Skælskør By kontor og 
udviklingsprojektet for Lagunes�en. 

 

 

Kommende Arrangementer: 

 

 
 
Torsdag 04. august 2022 deltager 
foreningen med 11 medlemmer på 4,5 
km Ren Natur rute i Skælskør.  
 
Tirs. 20/9 kl. 09.30 * 6 km. Agroøkologi 
Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. 
E�er turen er der mulighed for dem som 
ønsker rundvisning på ins�tu�et kl. 11-12 
 
Madpakketur 14 km. Lørdag 24/09 
kl.10.00. Haraldsted sø, Ejlstrupvej 162 
4100 Ringsted. 
 

Mo�onsture: 
04/09 * 10 km. Nørrevangstorvet, 4200. 
06/09 * 6 km. P-Sorøvej 48, 4291. 
10/09 * 10 km. P-ved Parnasvej 50, 4180. 
15/09 * 6 km. Rema 1000, Holbækvej 6. 
18/09 * 10 km. P-Nykobbelvej 6, 4200. 
29/09 * 6 km. P-Storebæltsvej 60, Korsør.  
 
02/10 * 10 km. P-Gulerodshuset 
Stenskovvej, 4700 Næstved. 
04/10 * 6 km. P-Egerup Strand, Egerupvej 
4230. 

På bestyrelsens vegne. Bjarne 
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STORKØBENHAVN
Gyrithe Raahauge, Ndr. Fasanvej 103 lejl. 18, 
2000 Frederiksberg • tlf. 2889 9955 
Bruno Rav tlf. 2818 0613 • gyrithe@newmail.dk

  

Træningsturene 
 

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

September 
d. 7. Lyngby Station  
          slutter Sorgenfri 

d. 14. Roskilde Station  
d. 21. 5-øren Station 
              slutter Christianshavn 

d. 28. Vallensbæk Station 
               slutter Albertslund 
 

Oktober  
d.   5. Hillerød Station  
d. 12. Forum Station 
d. 19. Amagerbro Station 
d. 26. Frederikssund Station 
 

November 
d.   2. Husum Station 

d.   9. Grøndal Station  
d. 16. Hundige Station 
         slutter Ishøj 
d. 23. Nordhavn Station 
        slutter Svanemøllen 
d.  30. Øresund Station 
        slutter Lergravsparken 
 

December 
d.  7. Glostrup Station 
          slutter Avedøre 
d. 14. Fasanvej Metro Station  
 
Bemærk: turene kan slutte på en nabostation. Det  
oplyses ved turens start eller på ovennævnte telefon. 

 

GENERALFORSAMLING: 
 

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

Ole Rømer March 2022 
 

Det er med stor beklagelse, at vi er blevet 
nødt til at aflyse årets Ole Rømer March, 
da vi ikke har hjælpere nok til at 
gennemføre arrangementet. 
 

  
Fra træningstur i Fredensborg 
 

 
Vi ønsker alle et godt efterår med mange 
gode vandreoplevelser  
 

	

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

  

SIDEN SIDST: 
- DE 3 BROERS VANDRING 
I pinsen har vi a�oldt vores tradi�onsrige 
pinsevandring over 3 dage - ”De 3 Broers 
vandring”, hvor der vandres over 
Guldborgsundbroen, Masnedøbroen og 
Storstrømsbroen.  
Det var en stor glæde for os, at Ivan 
nåede at være hjælper på endnu en af 
vores ture, inden han gik bort. 
TAK for de posi�ve �lbagemeldinger vi 
har fået fra deltagerne. Dejligt, da der 
ligger et stort stykke arbejde i 
planlægningen med mange involverede.  

PÅ GENSYN NÆSTE ÅR  
 
-SOMMERAFSLUTNING d. 30. juni 
Med en god gåtur i og omkring 
grusgraven Nørre Vedby – og 
e�erfølgende kaffe og lagkager.  

 
KOMMENDE MOTIONSTURE 
Kl.10:00 WEEKEND 
Søn. 18.9 P-plads Bøtø Ringvej, 4873 
Søn. 25.9 Præstø Havn, Fjords�en 
Lør.  2.10 Generalens Lysthus, 4800 
Lør. 8.10   Vålse Gml. Skole, 4840 
Lør. 15.10 Virket Hus, 4863 
Søn. 23.10 Sortsø Havn, 4850 

Lør. 29. 10 Frihedsmindevej 31, 4840 
Lør. 5.11    Bagerg./Asylg. Stubbekøbing. 
Søn. 13.11 Strandvej 29, 4771 Kalvehave 
Søn. 20.11 Orebygaard 1, 4990  
Lør. 26.11 Vordingborg Bibliotek, 4760 
Søn. 4.12   Julemærkemarch, Nyk. F 
Lør. 10.12 kl. 13 Virket Hus.  
Juleafslutning 
 

SYDHAVSVANDRING 
LØRDAG D. 3. sep. 
Med start fra Virkethus, Virketvej 39, 
4863 Eskilstrup.  
Der er start kl. 9 – 12 på 5 og 10 km og kl. 
9 – 10 på 20 km. Startkort inkl. Stempler 
25,- Startkort inkl. Diplom 30,- 
Yderligere info på Fodslaw Storstrøms 
hjemmeside. 
 

MADPAKKETUR TIL FEJØ  

Lørdag d. 10. september kl. 9:30 fra 
Kragenæs.  
Førte ture på 10 og 20 km. 
Færge kl. 9:50 -hjem kl. 16:10 
Færge returbillet 60,-kr 

SILDETUR.  
Lørdag d. 15. oktober kl. 10.00 
Spisning kl. 12:30 Pris. 75,-kr 
Tilmelding �l spisning senest d. 8.10 
Der serveres 1 stk. med marinerede sild + 
2 kogte sild eller 2 fiskefileter på rugbrød.  
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SYDTHY
Jenny Kobberø, Syrenvej 3, 7755 Bedsted
tlf. 5131 6435 • jennykc47@yahoo.dk

  

 

 

 

 

 

Hej alle fodslawsvenner! 
 
Så er sommerens træningsture snart 
forbi, så derfor: 
Tirsdag den 6. september har vi 
afslutning i De Sorte Huse, Ålumvej i 
Agger. Husk, at der skal bes�lles 
håndmadder ugen før, hvis man ønsker 
det. Disse bes�lles fra Spar og er 
supergode. 
 
Lørdag den 29. oktober kl. 13:00 
indkaldes der �l generalforsamling, som 
a�oldes på Syrenvej 3 i Bedsted hos 
Jenny. Dagsorden ifølge vedtægterne.  
E�er generalforsamlingen går vi en 
mindre tur afslu�ende med boller og 
kakao. 
Man må meget gerne inden da tænke på 
træningsture �l næste sæson. Så har du 
et forslag, vil vi i bestyrelsen gerne høre 
herom; enten på selve mødet eller ved 
personlig henvendelse. Vi sæ�er det nye 
program sammen sidst i november.  
 

 
 
Hundborgstenen. 
 

 
Sam�dig vil jeg takke dem, som i 
sæsonens løb har lavet ture for 
foreningen; så mange tak �l Lene og Inga, 
Di�e og Marian, Lene, Anna Marie, Vilja, 
Thea, Lise og Thorleif, Anni, Søren, 
Margrethe, Mona, Inger og Tinne. 
 
Endelig en stor tak �l jer alle for at møde 
så fli�gt op hver gang – uden jer ingen 
lokalforening! 
 
Siden sidst: 
Den 26. juli havde vi besøg af Mors 
Fodslaw. Tusind tak �l alle, der kom �l en 
voldsomt blæsende men hyggelig a�en 
med småbyger.  
 

 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne.             Jenny. 
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SØNDERBORG
Karen Kejser, Gl. Åbenråvej 2, 6400 Sønderborg
tlf. 2063 9667 • post@fodslawsonderborg.dk
www.fodslawsonderborg.dk

  

Skovvej er forhåbentlig snart for�d. Vi 
havde en velbesøgt grilla�en, men det 
var nok sidste gang på den adresse. 
Bestyrelsen beså et depotrum på 
Kasernen, men det var alt for lille og 
u�lgængeligt. 
Vi håber at få nyt depotrum i løbet af 
e�eråret, så må vi se, hvor vi kan a�olde 
vores afslutninger m.m. 
 
Hele juli måned har der på onsdags-
turene været mange deltagere, selv på 
årets varmeste dag, den 20. juli, med 
over 30 grader var der 17 seje deltagere! 
 
Når disse linjer læses, har vi forhåbentlig 
ha� en dejlig vandreferie i Wendland-
området i Tyskland.  
 
Lørdag den 24. sept. ersta�es vores 
lørdagstur med Slivsøvandring arrangeret 
af Fodslaw Haderslev, se nærmere på 
www.fodslaw-haderslev.dk  
 
Søndag den 23. okt. er der den årlige 
Teglværksvandring, hvor vi håber at se 
rig�g mange på en smuk, smuk tur.   
Kl. 10.00 er der en ført tur på 10 km. 
Derudover ruter på 6, 12, 22. 26 og 30 
km. som starter fra kl. 8.00. 
Se mere på 
www.fodslawsonderborg.dk  
 
E�erårets lørdagsture på ca. 10 km (kan 
o�est a�ortes �l 5-6 km): 
Mødested kl. 14.00: 
3. sept.: P-plads ved Nordborg Slot 
10. sept.: Høruphav Havn 

17. sept.: P-pladsen ved Arnkil Skov 
24. sept.: Slivsø. Se ovenfor 
1. okt.: Helved Friskole 
8. okt.: Mads Clausensvej 13, Nordborg 
15. okt.: Ullerup Kirke 
Søndag den 23. okt. Teglværksvandring 
Se ovenfor  
 
29. okt.: Kryb-i-ly, Sønderskoven 
5. nov.: Cathrinesminde Teglværk  
12. nov.: Gratelund 4, Dynt 
19. nov.: P-plads ved Varnæs Hoved 
26. nov.: Asserballe Kirke 
3. dec.: Gløgg (startsted oplyses senere) 
10. dec.: Bovrup Kirkevej 59 (juleafsl.) 
 
Onsdagsturene fra Kirketorvet kl. 10 
foregår hele året med enkelte 
undtagelser.  
 
Jeg kunne godt tænke mig nogle flere 
billeder på denne side, men mine er 
næsten alle blevet brugt. 
Har I egnede fotos, modtager jeg gerne 
som vedhæ�et fil i jpg-format på min 
mailadresse 
Karin.jepsen@stofanet.dk  
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        Tønder

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

TØNDER
Arne Thodsen, Storegade 22, 1, -4, 6780 Skærbæk
tlf 2383 2197  • toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk
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VEJLE
Birgit Tving Therkildsen, Lo�lundvej 15, 7323  Give
tlf. 2361 0117 • formand@fodslawvejle.dk
www.fodslawvejle.dk

Frem�den  
I skrivende stund er sommerferiemåne-
den slut, og DKT ture og 10 km ture har 
holdt pause.  
 
Lørdag, den 3. september inviterer vi �l  
 

Jelling Vandring  

 
Vi har afmærkede ruter på 6, 10, 15 og 23 
km med star�d alt e�er distance fra 
Bredagerskolen , Bredager 26, 7300  
Jelling.  

Glæd dig �l at 
opleve eller 
genopleve naturen 
omkring Jelling.  
På gensyn. 
 

Senere i september går mo�onsturene 
rundt i vort store område, hvor medlem-
mer har påtaget sig at være turleder. Det 
gælder Højen, Egtved, Vonge, Løsning, 
Give – og naturligvis Vejle.  
 
I oktober skal vi have afviklet vor 
tradi�onsrige sildetur ud fra Ravning 
Sta�on. E�er en gåtur på ca. 8 km 

smager en sildemad ekstra godt      . 
 
I november er vi vært ved en samar-
bejdstur med Fredericia Fodslaw. Der 
bliver ruter på 5, 10 og 15 km med 
turleder ud fra Regionens P-plads i Vejle. 
 

November byder også på 2-i-en nyhed, 
nemlig en madpakketur og med start i 
Billund. Vi krydser fingre for vejret og 
glæder os �l at se et nyt område.  
 
I �llæg �l egne ture planlægger vi selv-
følgelig at deltage i naboforeningernes 
DKT ture i e�eråret. 
 
Siden sidst 
Vor nye førte tur, TOUR de Vejle Syd blev 
afviklet Grundlovsdag, den 5. juni. I år var 
det ’desværre’ også pinsedag, så mon 
ikke det er medvirkende �l at der kun var 
8 deltagere på de godt 30 km. De fik �l 
gengæld rig�g flot gåvejr  og fin forplej-
ning og service fra formanden og andre 
hjælpere. 
 

Ø-turen gik I år �l Livø, 
der både byder på en 
interessant historie og 
en særpræget natur. 46 
deltagere nød turen i 
det flo�e vejr.  
 

Næsten samme antal, nemlig 43, deltog i 
vor sommerafslutning ved Abrahamsens 
Gård, inden 10-km turene gik på ferie. 
Formiddagsturene kørte non-stop og har 
– som al�d - ha� rig�g god deltagelse. 
 

Godt vandree�erår og på gensyn! 
 

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

 
 
 

Hej fodslaw-venner 
 
Så går sommeren på hæld, og vi kan se 
�lbage på endnu en god sæson med 
dejlige ture og rig�g stor �lslutning. På 
vores sommertur i år den 2. juli var der 
ture med 3 forskellige længder. Alle 
slu�ede af med frokost på Hjarbæk Kro. 
Der var 28 deltagere, som kunne nyde 
det fine vejr og den flo�e natur.  
 Vores �rsdagsture slu�er 13. 9 med  
generalforsamling, som blev varslet i 
sidste blad. 
 
Vi mangler kun et par ture endnu. 
Dato, mødested                                                                   
turleder              
tlf. 
30.8 Hyllebjerg Kirke, Hyllebjergvej 56, 
9640 Farsø                 
 Erik                  
20146343 
 
6.9 Østerbølle Kirke, Kirkevangen 72, 
9620 Aalestrup           
Niels Ole         
61740948 
 
13.9 Aars bibliotek, Søndergade 24, 9600 
Aars                         
Peder               
20559801  
 
 

 
 
Denne dag er der e�er en �mes gåtur 
generalforsamling. Foreningen er vært 
ved kaffen. Kun medlemmer har 
stemmeret, men alle er velkomne. 
 
På valg i år er 
Krista Byrialsen, Erna Jensen, Erik 
Risager 
 
 
 
Årets sidste tur er vinterturen i Jenle 
Plantage den 3. december kl.13. Vi går en 
�mes �d, hvore�er der er gløgg og 
æbleskiver ved bålet. Pris: 20 kr. pr. 
person. Også her er alle velkomne. 
Turleder er Erik, tlf. 20146343 
Det er allerede nu �d �l at tænke frem �l 
næste år, så hvis nogen går med tanker 
om nye ture er det bare at henvende sig 
�l bestyrelsen. 
 
PBV. G. Hansen      
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VIBORG
Lars Nielsen, Odshøjvej 8 st. th., 8800 Viborg 
tlf. 5125 2314 • fodslawviborg@hotmail.com
www.fodslawviborg.dk

  

 

Hej Vandrevenner.  
Så er ferien veloverstået og vi er ved at 
være klar �l at give den gas igen. 
 
Siden sidst: 
E�er en veloverstået sommerferie 
afslutning den 28 juni hos et par af vores 
medlemmer med rekorddeltagelse på 
hele 87 deltagere �l gåtur samt pølser.  

 
 
Vi kunne ikke få nok så derfor lavede vi 
også lige en bustur �l Skjern enge lørdag 
den 2 juli. Super skøn dag med ruter på 5-
10-15 km. 
 
Frem�d: 
August.  
Vi har travlt og arbejder lige nu på at 
samle hold �l Tv midt vest vandring i 
Holstebro. 
Vi skal mærke skove op for Skov og 
Naturstyrelsen så holdene er også ved at 
blive lavet �l de�e. 
Vi har en Event med Viborg Firma og 
familieidræt også i August. 
September: 
Vi deltager i Stafet for Livet for første 
gang i Viborg på (Borgvold) 3-4 
September.  
Midt September fællestur med Viborg 
Trail Arena på 10 km sort løjpe i Ødalen 
for de hardcore. 
Oktober: 

Vores årlige hygge arrangement med 
Brande/Skanderborg med Ikast/brande 
som arrangør, i området ved Harrild Hede 
det glæder vi os �l. 
Uge 42 midt oktober e�erårsak�vi tet for 
børn i børneskoven i Brunshåb. 
Indkøbsa�en hos PH Grej  i Viborg med de 
gode raba�er samt gåtur.  
 
Invita�on: 
Strikke/vandredag lørdag den 29 oktober 
for 5 år i træk en oplevelse for livet. 
Se facebook samt vores hjemmeside 
fodslawviborg.dk  

 
 
November: 
5 November 50 års jubilæumsfest i 
Vestermarkens forsamlingshus for vores 
skønne medlemmer.  
29 November et vig�gt arrangement som 
hedder kammeratskabsa�en/ julehygge 
med pakkspil/lege for modne personer, 
samt gløgg og æbleskiver.  
 
Vi glæder os �l at mødes med jer alle ude 
i naturen og laver forsat fællestur med 
vores medlemmer �l en månedlig IVV tur 
så vi kan stø�e hinanden på den måde. 
 
Ses derude  
Mvh  
Fodslaw Viborg   
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Siden sidst er der blevet udtænkt, drø�et 
og prøvevandret ændringer af 
foreningens to årlige førte vandringer, 
Skørping/Aalborg og Jyske Ås, så der i 
2023 vil være nye terræner og meget 
smuk natur i vente. De�e vil fremgå af 
2023 vandrekalenderen.  

 
 
Men her i 2022 er den førte vandring 
Jyske Ås 03.09 stadig med start kl. 8.00  
på p-pladsen ved Dannerhøjvej, bagved 
Aalborgvej 708, 9330 Dronninglund. 
Vandringen er i tre etaper – 33 km i alt. 
Der kan købes kaffe/te, rundstykker, 
kage, øl og vand. Bagagen bliver kørt  med 
rundt. Husk madpakke. Se også 
beskrivelsen i vandrekalenderen og på 
Fodslaw Aalborgs hjemmeside, samt på 
Facebook. Vi håber, at se mange 
vandrevenner fra nær og �ern.  
 
Vores ugentlige mo�onsture er 
lørdag kl. 10 med en lille pause indlagt, 
så medbring evt. vand og frugt eller hvad 
man nu vil nyde. Vi vægter det sociale 
samvær højt, så kom frisk med godt 

humør.      
10.09. P-plads v/Godthåb Hammerværk, 
Zincksvej 1, 9230 Svenstrup. (Anne Marie 
og Peter) 

17.09. P-plads v/Aslundvej 81, 9310 
Vodskov (Svend) 
24.09. Lerup Kirke, Fosdalvej 34, 9460 
Brovst. (Poul Erik) Og som noget nyt 
afslu�er vi denne tur med at nyde vores 
madpakke, som vi hver især selv 

medbringer     Drikkevarer kan købes.  
01.10. P-plads 
v/grusgraven overfor Nibevej 190, 9200 
Aalborg SV (Inger) 
08.10. Rema 1000, Rødhøjsvej 4, 9280 
Storvorde (Bodil W.)  
15.10. Ø.Hassing Forsamlingshus, Houvej 
262 b, 9362 Gandrup (Ole og Be�y) 
22.10. Sundheds- og kvartershuset, 
Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø. (Anni) 
29.10. Gravlev Kirke, Gravlevvej 21, 
9520 Skørping (Inger) 
05.11. P-plads v/Lystbådehavnen, 
Bryggen, 9240 Nibe (Eluf) 
12.11. P-plads v/Tulip (Gøl Pølser), 9230 
Svenstrup. Turen slu�er hos Tom og 
Lissy, hvor der serveres gløgg og 
æbleskiver. Pris 25 kr. Tilmelding �l Birte 
senest 05.11. tlf. 22908067 
19.11. Urania Observatoriet, P-plads 
Borgmester Jørgensens Vej, 9000 Aalborg 
(Ole og Be�y) 
26.11. kl. 10 julefrokost i 
Foreningshuset, Torvet 5, 9400 
Nørresundby.  
Vi går en mindre tur før frokosten. Vil 
man ikke med på gåturen, er man 
velkommen alligevel og kan eventuelt 

hjælpe med borddækningen     . Prisen 
er 150 kr. pr medlem inkl. drikkevarer. 
Tilmelding �l Birte senest 19.11. 
tlf. 22908067.  
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SKRIVEVEJLEDNING

Redak�onen 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.

Deloverskri�er skrives med 10 pkt fed og 
hovedoverskri�er 12 pkt fed. Tabel-tekster 
skrives med 9 eller 10 pkt.

Brug kursiv �l 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 �l bladet 

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

Skabeloner �l indlæg kan fås ved henven-
delse �l kontoret.

BILLEDER

Forsiden: Billeder fra Hærvejsvandringen
Venligst indsendt af Moses Hansen  

Bagsiden: Billederne er venligst udlånt af
Kirsten Fleng Rasmussen

 

 
 

 
 



Vandreforeningen FODSLAW, Hovedgaden 3 D, DK-8831 LØGSTRUP

Storslået natur på rambling turen på 
4 Days IML Walking  i det nordvestlige
Irland.
Læs beskrivelse af turen andet steds i 
bladet.
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