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Forslag til dags ture

Svampetur

Snapsetur

Ture med hjortebrøl - aftentur

Kunst ture.

Fugleture – bare lære lidt om, hvad det er for en.

Gåture med grill

Vandretur på digerne

Familieture

Søby brunkulslejr. Skovfoged Hans Jensen eller Herning Fodslaw har fantastiske guidet ture dertil. (2)

Fra Marbæk gård langs kysten tilbage til Myrthuegård.

Søndagstur langs Kongeåen. Privat kørsel til slutstedet. Buskørsel derfra til startstedet.

Gå til Mandø og traktor hjem.

Ø ture.

Assenbæk Mølle i maj, når bøgen springer ud.

Grindsted og omegn

Alslev

Billund – syvårssøerne

Randbøldal

Vejle Ådal

Gørding

Skulptur Ølgod og Varde – tåler gentagelse.

”Stille tur, hvor man ikke snakker. Højst 5 km.

Turenes længde og antal

Flere søndagsture

Flere vil/kan deltage, hvis turene koges ned til 8 km.

Over vej at sætte hastigheden ned, så alle kan følge med. Ikke alle kan gå 5 km. i timen.

Opvarmning inden vandretur. Søndagsture kunne opdeles i en første etape på halvdelen af ture – 7 – 8 km. 
2. etape på 7 -8 km. Så kunne flere deltage.

Flere overnatningsture.



Foredrag.

At gå korrekt og hvordan man bruger vandrestave. Anbefaling: Lisbeth Olesen, tlf. 2629762. Liol@email.dk, 

der holder workshop over hele landet – brug en del af formuen til det. Dette emne har 5 

Fødder.

Sundhed og kost. Diætist fra Hjerteforeningen.

Caminovandring. Med Michael Bertelsen eller Steen Kobberø, som inspirator.

Arrangement med forhandler af vandreudstyr.

Kursus i mad over bål.

Flere dages ture/ferier

Bornholm, Sannes camping.

Samsø

Harzen

Rømø.

Østrig

Thorbjørn Dons ”Vandring for alle” laver både ture til ind- og udland.

Als.

Øen Føhr

Hallig Hooge.

Ærø

Mols camping

Kalø vig – Djursland.

Tyskland

Andet

Samarbejde med Fodslaw – det er jo foreninger med samme interesser.

Kan pop-up  ture annonceres bedre?

Godt med lokal historie.  Ikke lange foredrag, men gradvise oplæg.


