Nyhedsbrev August 2018
Maritime vandringer
Skal du på ferie i Danmark så hold øje med alle de spændende maritime vandringer. Alle kan deltage i
turene – overalt i Danmark. Det er en god måde at lære nyt om feriedestinationen.
3.976 personer har indtil nu gået i alt 48.828 km med Maritime Vandringer. Og der er stadig over 194 ture
tilbage.
Mere på www.maritimevandringer.dk/

Nye medlemmer
Københavnsafdelingen har siden 15/5 fået 31 nye medlemmer. Velkommen til. Dejligt at I vil være en del af
fællesskabet.
Jeg vil bede alle om at tage godt imod de nye når I mødes ude på turene. Fortæl om jeres gode oplevelser
og hvorledes vandreture er med til at holde os ved godt helbred – både mentalt og fysisk.

Ture med tilmelding
En-dagsture:
Ø-tur til Askø og Lilleø
03. juli 2018. Tilmelding senest 25/6
Ø-tur til Saltholm – Maritim Vandring
12. august 2018. Tilmelding 10.07.18 kl. 18:00 til og med den 5.08.18. Begrænset deltagerantal.
Fugletur til Falsterbo
9. september 2018. Tilmelding fra d. 10.07.18 kl. 18 til og med den 3.09.18.
Weekend/uge ture:
Cammino de San Francesco
29. september-13.oktober. 2018. 1 ledig plads
Kystvandring ad redningsvejen fra Agger til Hanstholm
27. august til 31. august 2018. 4 ledige pladser - tilmelding senest 25/6
Båstad Hiking Festival. Københavnsafdelingen arrangerer en gruppetur til Båstad. Flere oplysninger kommer
på hjemmesiden snarest.
12. til 14. september 2018. Tilmelding fra d. 10.07.18 kl. 18 til og med den 1. 8. 2018.

Ad redningsvejen fra Agger til Hanstholm
Mandag den 27. august til fredag den 31. august 2018
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Fem dage i Nationalpark Thy – Fem dage i naturen
Højt til himlen – larmende stilhed & brusende hav
Oplev Agger Tange med dens fugleliv
Nyd udsigten over klitplantagerne fra Lodbjerg Fyr
Se lyngen blomstre
Mærk stilheden og det meditative ved at vandre i timevis i strandkanten kun afbrudt af vindens
susen, havets bølgebrus og mågernes skrig
Se de idylliske fiskerlejer bl.a. ved Stenbjerg Landingsplads og Nr. Vorupør
Mærk suset ved Cold Hawaii Surfcamp
Nyd solnedgangen fra Isbjerget
Tag en morgendukkert
Oplev Bunkermuseet i Hanstholm
Nyd Fuglelivet ved Bygholm Vejle, Nordeuropas største fuglereservat.

Nyt fra det store udland
E1 Sicily Trek Fest

Mere end 800 vandrere deltog i markeringen af, at Fjernvandrevej E1 nu er nået helt ned til Capo Passero
på Sicilien. Flere medlemmer fra Københavnsafdelingen deltog og havde en spændende – og meget varm –
vandreuge.
I Danmark følger Fjernvandrevej E1 Hærvejen.
Den europæiske vandreorganisation ERA uddeler et diplom til alle som har vandret mindst 50 km på den
samme fjernvandrevej i 3 forskellige lande.
Mere information på http://www.era-ewv-ferp.com/programs/e-path-certificate/

Skåneleden

Vilken etapp passar dig? En nyhet på vår nya hemsida är att du kan söka i vår
etappväljare och få tips på vandringar som passar just dig!
https://skaneleden.se/etapplanerare

Med venlig hilsen
Lis Nielsen,
formand for Københavnsafdelingen

