
Pia Cederval Andersen fejrer sit 40. år som tur-
leder med fine anekdoter fra et langt vandreliv
og en jubilæumsvandring i Vestskoven.
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e fuglen nede i vandet!
Denne udtalelse er det første
jeg husker fra min første tur

Jubilæum

støvler for vand?". Jeg har altid sagt,

at hvis jeg bare var halvt så frisk,
som nogle af disse gamle vandrere,
ville jeg være godt tilfreds.

I midten af 8O'erne kom jeg med
i Landsstyrelsen, hvor jeg især fo-
kuserede på vandrestier og adgang
til det åbne land. Igennem årene
er det blevet til mange ture i både
Danmark og udlandet, og ikke to
ture har været ens. Jeg elsker at se

på kort og får altid lyst til at udfor-
ske nye stier og muligheder. På gen-

nemgangsture og på selve turene
er det en fornøjelse at komponere
en spændende og afvekslende tur,
som jeg nyder at "vise frem" for
vores deltagere.

Kom med på
jubilæumstur

Jeg fejrer mit 40-års jubilæum
med en vandring i Vestskoven
med besøg i Vikingelandsbyen
samt mad og drikke lørdag
d. 1.7. august 2019

Se nærmere under
Køben havnsafdel ingen.

og at finde vej i naturen. Jeg har
altid været nysgerrig efter nye og
spændende oplevelser og at give

dem videre til andre, så det var helt
naturligt at fortsætte mit vandrerliv
som turleder.

Regn går aldrig ivejen
I 1978 havde jeg så min debuttur
som turleder. Den gik til Søderåsen i

Skåne i vådt og tåget vejr. Det regner
ALTID, når jeg er på Søderåsen! På

færgen derover fortalte en ny del-
tager, at han lige havde besøgt sin

lillebror i Nordnorge. Han var 93 år
og lige meldt ind i DVL af sine børn!
Der var selvfølgelig også mange
yngre med på turen, men med tiden
må jeg erkende, at vandring ikke har
nogen aldersgrænser. På en strand-
vandring Sjælland rundt i etaper
regnede det også hele dagen. En

dame på 87 gik forrest hele vejen,
og da vi nåede bussen bad hun
meget høfligt min mand: "Unge

mand, De vil vel ikke være så

elskværdig at tømme mine gummi-

som deltager, da jeg som 15-årig
i 1969 blev medlem af DVL. Jeg

havde været spejder, troppen var

opløst og jeg skulle bruge!t vand-

rekort i forbindelse med en cykeltur
til Lolland. Jeg var noget bekymret
over alle de gamle sære menne-
sker, der deltog på min første tur,

og det med en fugl i vandet gjorde
ikke bekymringen mindre, men jeg

kiggede selvfølgelig nysgerrigt i den
retningturlederen pegede. Til min
store overraskelse løb der faktisk en

fugl nede på bunden af Mølleåen;
jeg havde aldrigfør hørt om en

vandstær!
Den ene tur blev til flere og

mange, og efter endnu en cYkeltur,

denne gang langs Hærvejen sam-

men med en anden turdeltager
Erik, endte det med at vi to blev til
et par. Erik blev turleder nogle år

efter, og da jeg jo var sammen med
ham på alle turene, kunne jeg jo
lige så godt selv komme i gang. Jeg

var med andre turledere med på

mange forskellige typer af ture:
aftenture i København, søndags-

ture på Sjælland og i Sverige, week-
endture i telt, ferieture til Småland
osv. Som tidligere spejder gen-

nem 8 år var jeg vant til at færdes

vandreliv a4-2a$ 17


