
Fremtidigt arbejde 2022 

I år er der ingen specielle landsdækkende begivenheder i støbeskeen, idet det på formandsmøde i 2020 

blev vedtaget kun at afholde de store kampagner hvert tredje år i stedet for hvert andet. Det betyder en 

kampagne i 2023. Her blev det vedtaget på formandsmødet i 2021, at temaet skulle være Historiske 

Vandringer. 

Vi har i år fire nye initiativer, som jeg vil præsentere her: 

1) Østsjælland gruppe 
Ved generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen af et medlem opfordret til at oprette en Østsjælland 
gruppe. Vi svarede dengang, at det kunne vi ikke, for det ville kræve mindst 4 nye turledere. Men jeg har 
siden tænkt på, om man kunne gøre det. Endvidere har jeg via en medlemsundersøgelse konstateret, at der 
er forholdsvist færre ture i Østsjælland i forhold til antallet af medlemmer sammenlignet med andre 
områder i Storstrøm. Der er også efter nytår kommet en del nye indmeldelser i Østsjælland. Nu er 
Østsjælland gruppen blevet en realitet med 4 turledere – heriblandt to nye turledere, Carl Jørgen og Bente 
Holm. Der bliver ture hver anden uge – i første omgang om torsdagen, men siden flyttes turene til lørdag. 
Det er også for at kunne tiltrække nye arbejdsramte og yngre medlemmer. Turene skal foregå på 
Østsjælland bredt fortolket og bliver på 10-15 km med start kl. 10. 
 
2) Fyraftensture om mandagen i Vordingborg 

For et par uger siden blev jeg kontaktet af Lise Zacho fra Vordingborg. Hun ville gerne tilbyde sig som 

turleder for nogle anderledes ture. Det bliver fyraftensture hver anden mandag i Vordingborg. Turene 

bliver på ca. 8 km og vil vare fra kl. 17.30 til ca. kl 20. Det specielle ved disse ture bliver en indlagt pause 

med fokus på sanseoplevelserne i de grønne omgivelser. Dvs. ca. 20 min. med stillevandring - noget med 

bare at mærkevinden i ansigtet og "stængerne", der bevæger sig. Lytte til fuglesang. Evt. smage på årets 

første bøgeblad. Dufte skoven og havet i aftenluften. Disse ture kan starte til maj. 

 
3) Sjælland Rundt med Vagn Johansen 
Vagn begyndte for ca. 4 år siden at lave en række vandreture fra Vordingborg med forløb langs 

Sydsjællands kysten. Til at begynde med var der ikke nogen overordnet strategi, men nu er det blevet til, at 

turene skal foregå i etaper på lørdage med 18-25 km pr. etape. Disse ture er nu kommet til Præstø Fjord, 

hvor 6. etape finder sted den 2/4 fra Marjatta til Faxe Ladeplads. Det fortsætter etapevist til Køge, derefter 

ad Køge Å stien, Ringsted Oplevelsessti, E6 til Sorø og Sjællandsleden til Næstved og Vordingborg. Med 18-

25 km. pr. etape og 3-4 etaper pr. år, skulle der være nok til flere år.  

  
4) Lolland-Falster rundt 
I Lolland-Falster/Møn gruppen er et udvalg blandt turlederne begyndt at arbejde på et projekt, som skal 

munde ud i en række sammenhængende vandreture, hvor vi går kystnært rundt om Lolland-Falster. Vores 

foreløbige plan er, at projektet skal løbe over 3 år, med 3 etaper i foråret og 3 i efteråret. Hver etape 

tænkes at være ca. 20 km. Første etape er planlagt og vil blive afviklet den 7. august i år. Den går fra 

Nakskov over Langø til P-pladsen ved Albuen. Følg med på hjemmesiden og Facebook-gruppen for mere 

information. 

Vi glæder os til at komme i gang. 

 



Når det gælder turledere, kan jeg oplyse at vi pt. har 35 turledere på listen. Der er 23 turledere i nord og 12 

i syd 

I Næstved gruppen er Gunnar Andersen holdt efter 100 ture.  

Siden sidste opgørelse er der kommet 9 nye turledere til: 

I Lolland-Falster-Møn drejer det sig om Søren Munch-Christensen, Inger Skov og Torben Grandfeldt. 

 

I Næstved er det Ruth Verny Sørensen, Bjarne Lund og Karen Bøje Pedersen.  

Helt nye er Carl Jørgen Holm og Bente Holm, Østsjælland gruppen og Lise Zacho, Fyraftensture 

Vordingborg. 

 

Vi er som også nævnt sidste år en stor afdeling, som dækker et stort geografisk område. Dette giver sig bl.a. 

udslag i, at fremmødet fra syd pga. afstanden er temmelig begrænset. Men vi har et godt samarbejde, og 

dette samarbejde udbygges ved fælles ture. Vi har ikke haft disse ture i to år pga Corona, men i år vil 

Lolland-Falster-Møn gruppen arrangere en tur i juni eller september. Der er pt. ikke nærmere oplysninger, 

men der arbejdes på sagen. 


