
 

Vandreture sommer 2017,   7. sæson 
arrangeret af ”Idræt om dagen”, Aktiv Fritid, Glejbjerg 

Ved alle ture er der afgang med samkørsel i private biler fra hallen kl. 9.30. 

Alle med lyst til en frisk tur i naturen og hyggelig samvær er velkommen til at 

deltage.         Pris: 10 kr. + 20 kr. til kørsel             

Medbring kaffe, siddeunderlag, fornuftig fodtøj efter vejret og evt. stave  
 

Onsdag den 19. april  Glejbjerg 

Vi lægger ud med en forårstur hjemme i Glejbjerg og omegn 

. 

Onsdag den  3. maj                        Bag om Holsted Golfbane 

Fra Holsted Golfbane går vi ind ad Bengaardsvej til Guldagervej  på gode stier. Ca 3 km 

.  

Onsdag den 17. maj  Spangvej  fra Grisbækvej og derefter Endrup  

Vi passerer Sneum å over smal bro (spang) og går et stykke ind af Fiskerivej med fine huse og 

haver og retur.  Derefter kører vi til Endrup og nyder kaffen i det nyetablerede område . 

 

Onsdag den 31. maj  Københoved Skov 

Parkering på Københoved Skovvej 5 ved Bed and Breakfast.  Varieret tur på vej, skovstier og kort 

trampesti  over mark.  Kaffe ved sø.   Ca. 3,3 km. 

 

Onsdag den 14. juni  Frederikshåb med syv års søer 

Afmærket rute  2,7 km. i varierende terræn gennem skov og hede langs søerne. 

     
Onsdag  den  28. juni  Verdensskoven i Gørding 

Fra Gørding Forsamlingshus går vi ad gode stier i skoven forbi lege/aktivitetsplads, børnehave 

til sø ved jernbanen.  Kaffe i hytte ved solcellepark. 

 

 Onsdag den 26. juli                              Starup/Tofterup 

Start fra trekant hvor Holmeåvej og Hovborgvej mødes. En tur på ca. 3 km gennem smuk natur. 

Kaffe i hytte ved ny aktivitets- og overnatningsplads  for  kyst til kyst vandrere bag kirken ved 

Smedebakken 

  

Onsdag den 9. august  Holsted Hjertesti 

Start ved Skovpavillon, hvorfra vi følger en del af Holsted hjertesti gennem by, skov og langs å.  

 

Onsdag  den  23 august  Ribe Storkesø m.v. 

Et  skønt udflugts- og feriested anlagt på gamle tulipanmarker.  Der er fine stier rundt om tre søer, 

så længden kan varieres. Der efter finder vi et passende sted i omegnen til frokost.  En kande kaffe 

(til rundstykker formiddag) og frokostmadpakke medbringes. 

 

 

 Ret til ændringer forbeholdes.         

 I tilfælde af silende regn aflyses 

 

Kontaktpersoner   Ellen Marie Nielsen  75198225 (20228225) og Kis  Jensen 22164831 

 

 


