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bestyrelsen kan kontaktes på følgende telefonnumre: 

 

Annie Løff 22 17 78 22  Hanne Jessen 23 47 55 61 
Bente Christensen 40 45 87 26                 Peter Pjengaard 21 78 53 69 
Anni Sørensen 40 56 20 53   

 

 

 

 

 

 

 

Så er det første halve år gået og vi holder sommerferie! 

Vi har haft mange skønne vandreture og stor tak til alle der har lavet dejlige ture. Vi 

har været i Horsens- Hedensted –Børkop- Jelling-Egtved-Give og Tørring. 

Grejs Å-vandring blev aflyst, men i stedet blev der blev lavet en flot tur i Jelling med 

besøg på Jelling Bryghus. Vi har været på Ø-Tur på Gendarmstien en rigtig flot tur og 

dejligt vejr. Kirsten E kunne fortælle en masse ting om turen på vej derned, men med 

55 personer er det svært at holde tiden. Det sidste af turen blev ændret til besøg ved 

Augustenborg Slot. 49 damer var til Ladywalk i Aarhus den 27. maj dejligt vejr med 

en enkelt byge. Den 5. juni forsøgte vi noget nyt: en ført vandretur på 37 km. Hvor 

mange ville der komme? Og så blev der udskrevet valg den dag det var ikke med i 

planlægningen. Der kom 37 deltagere rigtig flot, vi gentager den igen til næste år. 

Lidt om det nye program: 

Vi starter op med grillaften denne gang fra Grilhytten Vestermarksvej Grejs. Maden 

medbringer i selv, foreningen har grillen klar og giver en øl eller vand til maden. 

17-18/8 ”Stafet for livet” Arrangementet har til formål at samle støtte til kræftsagen. 

Det gælder om at holde stafetten i gang i 24 timer. På dette tidspunkt er der 17 

tilmeldt. Startgebyret er kr. 100,00 og Anni S. står for tilmelding.  I aftaler hvilket 

tidspunkt på døgnet der er bedst at gå. 

 Efter flere opfordringer prøver vi med nyt start tidspunkt lørdag kl. 10.00 første gang 

den 31. august. 

07/9 Husk at deltage i vores Jelling Vandring, Bredagerskolen . Fælles start med 

turleder kl. 09.30. Se Vandrekalender hvis I vil gå en længere distance. 

 15/9 har Ikast/Brande Fodslaw lavet en Bøllingsø Bryggervandring. Vi laver 

samkørsel. Startgebyr koster kr. 50.00 inkl. et glas fadøl eller sodavand. Efter turen 

kan der købes grill pølser. 

06/10 Skal vi på den årlige sildetur. Igen i år med start fra Ravning Broen.  Vi har 

sildemadder, øl, vand og snaps med alt sammen til Fodslaw priser.  

Husk tag selv kniv og gaffel med! 

20/10 Bustur til Teglværks Vandring i Sønderborg. Turen koster kr. 200,00 du får bus, 

kaffe og rundstykker samt startkort. Efter vandreturen tager vi et smut over grænsen. 

 08/12 Julefrokost i Nørremarkshallen pris kr. 100,00 for Juleplatte med 1 øl og snaps, 

kaffe og brunkager. Husk medbring en pakke til ”pakkespil” kr. 25.00. Tilmelding 

efter først til mølle.  

27/12 Julemotionsturen går fra Søndermarkshallen tag familie og nabo med! 

Til slut rigtig god sommer til alle! 

 

Tilmelding til bustur og julefrokost til Annie Løff 


