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LEDER 
 

Det hele er ved at ligne sig selv igen. Vandreforeningerne er begyndt at gennem-

føre de marcher, som er omtalt i Vandrekalenderen. Kun få bliver aflyst. Nu er det 

store spørgsmål så, om den lange corona-pause med utallige aflysninger har bety-

det, at der kommer færre deltagere til arrangementerne, end vi har været vant til. 

Har vores medlemmer fået andre vaner og interesser under corona-nedlukningen? 

Der var et meget lavt antal deltagere hos Alugod, da de afholdt Furesø-vandring 

den 28. august. Jeg må erkende, at jeg selv glimrede ved mit fravær, fordi jeg 

som formand i MF København følte mig forpligtet til at deltage i et arrangement, 

som Tårnby Kommune afholdt den dag for alle foreninger tilsluttet Tårnby Fore-

ningsråd. Temaet her var: ”Hvordan får vi gang i foreningslivet efter coronaen?” 

På Taaspidsernes Efterårsvandring den 18. september kunne jeg heldigvis delta-

ge. Det var en rigtig fin tur med flot vejr. Det kunne næsten ikke være bedre. Jo, 

man kunne måske godt ønske, at der mødte lidt flere op end de 79 fra den trofa-

ste ”garde”. Der var plads til mange flere, både på startstedet og ude på ruterne. 

Nu følger snart tre ture hos MF København, først Tårnbyvandringen i november, 

så Nissehuetur i december, og endelig kommer flagskibet Havfruemarchen i janu-

ar. Vi er i foreningen meget spændte på, hvor mange der møder op for at deltage. 

Startstederne er reserveret. Nu håber vi blot på fin opbakning - ligesom alle van-

dreforeningerne gør det til deres respektive arrangementer. Vi må alle prøve at 

gøre en indsats for, at foreningerne fortsætter deres aktiviteter, og at vandrebe-

vægelsen også vil have en fremtid i de kommende år. 

 
Karen Lintner 
Redaktør 
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Alugod kalenderen 2021. 
 

Kulturaften tirsdag d. 26. oktober 
Årsafslutning fredag d. 19. november 
Kulturaften tirsdag d. 23. november 
Adventstrim søndag d. 28. november 
Julemærkemarchen søndag d. 05. december 
Juletrim lørdag d. 11. december 
Farum Sø rundt tirsdag d. 28. december 
 

ALUGOD forsøger at stiller hold til 
 

Østsjællandsmarch søndag d. 31. oktober 
Ole Rømer march søndag d. 07. november 
Tårnbyvandring lørdag d. 13. november 
Løvfaldsvandring lørdag d. 20. november 
Adventstrim søndag d. 28. november 
 

Træning. 
 

Vores træningsdage tirsdag og onsdag for-
løber planmæssigt. Både tirsdag og onsdag 
er godt besøgt, og der er også plads til dig.  
 

 
 

Adventstrim. 
 

Alugod afholder deres Adventstrim søndag 
28. november fra Satellitten i Værløse. Der 
vil være 2 forskellige ture på hhv. 5 og 10 
km, som kan kombineres. 
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007 tur til Sønderjylland. 
 

Rejseforeningen af 2007 arrangerede en bus-
tur til Sønderjylland. Hele 18 Alugoder del-
tog på denne tur. Vi fik rigelig valuta for pen-
gene, for der var aktiviteter hver dag. Vi star-
tede med at tage til Årø, for at gå en tur. En 
lang tur på Rømø var en stor oplevelse. Med 
traktorbus til Mandø, med efterfølgende gui-
det tur i byen var meget spændende. Vi be-
søgte også marsk-stien, som var et flot om-
råde. Selvfølgelig havde vi også en tur langs 
Vadehavet. Vejret var godt, fint hotel, så 
det blev en fantastisk oplevelse. 
 

 
 

Orø rundt. 
 

Alugod kunne til denne tur stille et pænt hold. 
Vi gik alle turen på 15 km. Vejret var godt, 
så vi fik en god tur langs kysten og over lan-
det. Isboden havde åben, så flere skulle sma-
ge på sagerne. Vi sluttede ved startstedet, 
hvor vi fik lidt at spise inden vi gik til fær-
gen. Dejlig tur. 
 

 

Formand: Henning Rose, Birkegården 35, 3500 Værløse. 
Tlf. 4448 2461. E-mail: rose@email.dk 
 

Kasserer: Jens Nielsen, Fyrretoften 5, 4400 Kalundborg. 
Tlf. 3063 2508. E-mail: jeniel@vip.cybercity.dk 

www.vmalugod.dk 
Danske bank Reg. nr. 1551 konto 2124947 



Klintevandringen. 
 

Efter en lang køretur nåede vi frem til Rød-
vig. Vi valgte at gå turen på 20 km. Der var 
en del landevej på første del af turen, men 
da vi kom til vendepunktet, kom vi ud på 
stien langs klinten. Da vejret var godt, fik 
vi et fantastiske syn over klinten. En rigtig 
god tur. 
 

 
 

34. Vandreuge. 
 

I år blev der kun holdt én Vandreuge, og af 
sikkerhedsmæssige årsager blev Vandreugen 
afviklet på Mols i Danmark. Der var et svig-
tende antal deltagere, kun 23. Om det var 
fordi turen var i Danmark, vides ikke. Men 
efter indkvartering startede Vandreugen som 
sædvanligt. Der var 3 ture at vælge imel-
lem hver dag. Områderne omkring Mols og 
hotellet blev gået tyndt. Da vejret endda vi-
ste sig fra sin gode side, blev det nogle rig-
tigt gode og hyggelige ture, der blev gen-
nemført. Hotellet var godt, og med god mad. 
Der var gode forhold omkring hotellet, så 
der blev hygget en del efter dagens van-
dring. Den første Vandreuge i Danmark var 
derfor en stor succes. 
 

 
Tre høje 

 
Fællesbad efter turen. 
 

Tåspidsernes efterårsvandring. 
 

Den 18.september besøgte fire fra Alugod 
Taaspidsernes Efterårsvandring. Vejret var 
godt med solskin på det meste af turen. 
Jeg selv gik 10 km. ruten og konstaterede et 
par enkelte småfejl i afmærkningen, men der 
var ingen, der gik forkert, og alle var tilfred-
se med ruterne, som i stor udstrækning gik i 
skov og naturomgivelser. I mål var service 
helt ok, både med hensyn til madvarer og 
drikkelse, når man kom til morgenmad, og 
når man vendte tilbage efter en dejlig tur. 
Derfor vil jeg igen bede de forskellige fore-
ninger om at støtte hinandens arrangemen-
ter. Det kan ikke være meningen, at man 
nøjes med at gå egne træningsture, når alle 
foreninger prøver på at få os til at opleve 
den natur, der forefindes i deres område. 
Det er dyrt at stable et arrangement på be-
nene, og den enkelte forening prøver at gi-
ve deltagerne en dejlig oplevelse Siden 1971 
har jeg været en del af marchbevægelsen, 
og har på den måde lært en masse menne-
sker i Danmark og i udlandet at kende, som 
jeg stadig har forbindelse med. 
Kort sagt! Støt Foreningerne og kom ud til 
deres arrangementer. 
Arrangementet i dag havde 79 deltagere. 
Hilsen til Jer alle. 
Flemming Knudsen, Alugod. 
 

Furesøvandring. 
 

Alugod afviklede sin Furesøvandring ultimo 
august. Det var ingen succes, idet der kun 
kom 37 deltagere. En af årsagerne var nok, 
at det regnede fra kl. 07 til 12. De der kom, 
fik dog et par gode ture, selv om de blev 
våde. Tak til jer der mødte frem. 
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Nr. 6 november - december 2021 

tirsdag den 02. november kl. 10.00(M)  start fra Emdrup S-station Kirsten G 
  

fredag den 05. november  kl. 09.30  stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

tirsdag den 09. november kl. 10.00(M)  start fra Lyngby S-station Rita L 
  

fredag den 12. november  kl. 09.30  stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

tirsdag den 16. november kl. 10.00(M)  start fra Farum S-station Kirsten/Kim 
  

fredag den 19. november  kl. 09.30  stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

tirsdag den 23. november kl. 10.00(M)  start fra Hellerup S-station Herdis P 
  

Tirsdag den 23. november kl. 18.30  GENERALFORSAMLING   

    lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

fredag den 26. november  kl. 09.30  stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 
  

tirsdag den 30. november kl. 10.00(M)  start fra Lyngby S-station Stine Riis 
  

fredag den 03. december  kl. 10.00  Juleafslutning, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 

    Tilmelding er nødvendig, husk en pakke til 30,- se side 2 
  

tirsdag den 07. december kl. 10.00  Juleafslutning, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 

    Tilmelding er nødvendig, husk en pakke til 30,- se side 2 
 

 TUR UNDER BYENS JULELYS   5 km med rast midtvejs 

tirsdag den 14. december kl. 18.30  start fra Nørreport station Jan E 
   

tirsdag den 04. januar 2022 kl. 10.00 (gåtur) eller kl. 11.00 Lokalet 1ste sal,  

    Gladsaxe stadion Godt nytår (se næste side) 
 

 fredag den 07. januar 2022 kl. 09.30  stavgang, lokalet 1ste sal, Gladsaxe stadion 

Tirsdagdagturene er førte ture på ca. 10 km. Alle turene bliver gået i rask gang (ca. 5 km/timen). 

Alle er velkommen til at deltage på vore træningsture. 

Adressen på klublokalet 1ste sal, Hero bygning Gladsaxe Idrætspark, Gladsaxevej 200, Søborg 
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Vi går stavgang, hver fredag 

kl. 9.30 går 7,5 km. kl. 9.45 går 5,5 km. 

kl. 10.00 går 5 km eller 3 km 

Vi mødes i lokalet 1ste sal, Gladsaxe Stadion 

Gladsaxevej 200  

Vi har stave du kan leje (10 kr.) 

Du kan købe kaffe/te før og efter turen 
  

Vi holder pause efter 4/12  

Formand Ivar Maibom           38 34 74 72 

Kasserer Karina Nielsen           20 78 19 67 

Best.medlem Kirsten Engbirk      29 93 33 75 

Best.medlem Kim Madsen           29 93 33 75 

Best.medlem Kirsten Brodersen 26 39 36 02 

E-mail adresse: 

ivarmaibom@gmail.com  

Foreningens hjemmeside: 

www.Gladsaxegangsport.dk  

Vi vil gerne starte året med at ønske              

hinanden et godt nytår. Vi mødes i Klublokalet 

1ste sal, Gladsaxe Stadion 

tirsdag den 4. januar, du kan komme kl. 10.00 og 

gå en tur på ca. 5 km. eller du kan komme 

 kl. 11.00 og hygge dig sammen med os. 

Fredag den 3. december 

Tirsdag den 7. december 
  

Vi mødes på 1ste sal Hero bygning kl. 10.00 

Først går vi en tur, derefter spiser vi i 

restaurant Bolden, derefter tager vi 

Kaffe og kage i vor lokale og hygger vi os 

sammen og spiller pakkespil. o. l.  

Det koster 60 kr. at deltage, det dækker 1 

pariserbøf / stjerneskud, 1 drikkevare, 

 kaffe og kage. 

  

Vi stiller hold på 

følgende arrangementer 

 Tårnbyvandring 

 lørdag den 13. november kl. 8.30 

sidste frist for tilmelding er den 1/11 
  

******************** 

Julemærkemarchen 

søndag den 5. december kl. 9.00 

sidste frist for tilmelding er den 1/11 
  

Vi har nu gået denne tur 30 gange i træk, 

skal det lykkes os at få den 31. gang med. 
  

Vi går fra Syvstjerne skole i Værløse. 

******************** 

Havfruemarchen 2022 

 søndag den 9. januar kl. 9.00 

sidste frist for tilmelding er den 28/12. 

   Vi afholder ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 23. november 2021 kl. 18.30 

Der serveres kaffe i pausen 

1ste sal, Hero bygningen Gladsaxevej 200 

 Indkaldelsen ligger i dette blad. 

Mød op og gør dit til, at vi får en livlig debat 

 om foreningen. 
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Gribskovens Hårde Kerne 

Vandreforening i Hillerød 
 

LØVFALDSVANDRING 
Lørdag, den 20. november 2021 

 

Gribskovens Hårde Kerne byder alle velkommen til Løvfaldsvandring 
i Gribskov og omkring Hillerød. Løvfaldsvandringen er en vandring for 

hele familien gå i jeres eget tempo, ad afmærkede ruter 

************************* 

Arrangør: Gribskovens Hårde Kerne, Vandreforening i Hillerød 

Startsted: Hillerødsholmskolen, Hillerødsholmsallé 2, 3400 Hillerød 

Distancer: 5, 10 og 10 km, tre forskellige ruter, 5 km er en byvandring. 
 (Mulighed for at gå 5, 10, 15, 20 eller 25 km) 

Starttid: Kl. 09.00 – 13.30. (Senest start på ruterne er kl. 13.30) 

Ruterne tages ned: Nedtagning af ruterne starter kl. 14.00 
 Alle i mål senest kl. 14.30 

Åbningstider: Skolen er åben fra kl. 08.00 til kl. 14.30 

Startgebyr: IVV & Diplom          -          30,00 kr. 

 IVV                            -          25,00 kr. 

 Børn under 12 år gratis i flg. med en voksen 

Hold: Et hold skal bestå af mindst 10 til Diplom 

 Valgfrie distance. Holddiplom til alle hold  

Rasteplads: På skolen, her kan købes mad og drikkelse til rimelige priser 

 NB: Medbragt mad og drikke må ikke nydes på skolen 

Tilmelding: På startstedet fra kl. 08.00 

 Hold skal tilmeldes senest torsdag den 16. november 2021  

Holdtilmelding: Navnelisten sendes til.: 

 henrikpedersen48@yahoo.dk  Betaling af hold, sker på startstedet 

Bus: Bus fra stationen, 302  

Oplysninger: Henrik Pedersen tlf. 5325 3337 

Ruterne bliver hos os afmærket med pile og strimler / bånd 

På startstedet kan betales med MobilePay 
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Gribskovens Hårde Kerne afholder også i år 

Julemotionstur i Gribskov 

49. JULEMOTIONSTUR 
Trænger du til motion ovenpå julemaden ?? 

Startsted er foreningens klubhus på Helsingevej 2, 

3400 Hillerød med start kl. 10 (førte ture) 

Der er 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 km. 

Startstedet er også rasteplads. 

Alle er velkomne i Gribskov. 

4. juledag tirsdag den 28. december 2021  

 

Der er tradition for at anvende et motiv fra H.C. Andersens eventyr 

på erindringen. I år inspirerer fortællingen ”Elverhøj” til motivet. 
 

 Startgebyr 
 Startkort: 25,00 kr. m/diplom: 30,00 kr. 

 Startkort m/medalje 50,00 kr. m/medalje og diplom 55,00 kr. 

 Der gives også IVV-stempel 
 

Bestyrelsen i GHK ønsker alle en rigtig god jul og godt nytår 
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HOLBÆK GANGSPORT 
AkA 

 

 

SET OG SKET SIDEN SIDST 
 

I den foregående udgave af Motionsgang 

blev der fortalt, at oplysningerne om delta-

gelsen på vore to sommerture, Orø Rundt 

og Sejerø Rundt først kunne komme i det 

følgende blad. Nu er vi kommet dertil, og 

nu er der gengæld mulighed for at kunne 

fortælle lidt: 

Orø Rundt blev afholdt den 7. august, og 

selv om der flere steder rundt om øen blev 

meddelt om ”til tider heftig regn”, var det 

ikke tilfældet på Orø. Der var tørvejr, og 

deltagelsen nåede med 85 betalende delta-

gere op på et acceptabelt niveau. At delta-

gerne gav udtryk for glæde over turen, var 

naturligvis også et plus. 

På turen Sejerø Rundt den 22. august var 

deltagelsen en del mindre, men da turen jo 

er en ført vandring, var de 22 fremmødte på 

de tre ruter dog et acceptabelt antal. På den-

ne tur var det også fint vejr, og da flere af 

deltagerne ikke havde været på øen tidlige-

re, lød der en del begejstrede udtalelser om 

naturen på øen. 

På de to ø-ture var man også i år så heldige, 

at færgeoverfarten kunne klares uden den 

helt store betaling, for begge steder kunne 

man komme over ganske gratis, med min-

dre man ønskede at tage sin bil med. Det er 

næppe sandsynligt, at man kommer over til 

den pris til næste år. 

I perioden fra den 13. august til den 5. sep-

tember blev der afholdt Vandrefestival i et 

stort antal af kommunerne i Region Sjæl- 

10 

land og naturligvis også i Holbæk Kommu-

ne, hvor 9 af de i alt 23 tilbud blev arrangeret 

af Holbæk Gangsport. Det samlede antal 

deltagere i Holbæk Kommune nåede dog 

ikke op på antallet fra sidste år, hvilket dog 

må forventes at være forårsaget af, at til-

meldingsprocedurerne til turene var blevet 

ændret til noget mere besværligt end tidli-

gere. Det bliver forhåbentligt ændret inden 

næste år. 

I august måned fik vi omsider afholdt det 

store koordinationsmøde, så der kunne bli-

ve sat startsteder på alle de resterende ture 

i år. Det var der mange, som var glade for. 

Der er nu atter blevet mulighed for at besø-

ge de andre vandringer på Sjælland, og si-

den sidst har foreningen været på besøg hos 

mindst 4 af arrangementerne. Ved hver tur 

var der mellem 12 og 14 af vore medlem-

mer ude at vandre, hvilket arrangørerne var 

ganske tilfredse med. 

Selv om der synes lang tid til december og 

jul, er det dog tid at oplyse om vore juleture 

i dette blad: 

Julemærkemarchen afholdes søndag, den 

5. december med start fra Foreningshuset 

ved Bjergmarkshallen, Bispehøjen 2, 4300 

Holbæk. Der er start mellem kl. 9 og 11, og 

der er afmærkede ruter på ca. 5 og 10 km. 

Julevandringen i Holbæk afholdes lørdag, 

den 11. december med start fra Værftshal-

len, Havnevej 7, 4300 Holbæk. Det er start 

mellem kl. 13 og 14, og der er ruter efter 

kort på ca. 5 og 10 km. 

Vi håber at se mange til disse arrangemen-

ter, så vi kan ønske hinanden en glædelig 

jul og et godt nytår. 

 

 



AKTIVITETSLISTE 
Det må fortsat anbefales, at man holder sig løbende orienteret på foreningens hjem-

meside: www.holbaekgangsport.dk eller på facebook-siderne: Holbæk Gang-

sport og Holdture og fællestransport for Holbæk Gangsport. Her vil nye til-

bud til vore medlemmer hurtigt kunne blive bragt ud til et større antal. 

I de næste måneder er der følgende startsteder for de faste ture: 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 – 1½ timer. 

Hver mandag kl. 14.30 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1½ – 2 timer. 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der traveture på 3 – 8 km fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk. 

Hver onsdag kl. 18.00 travetur på 10 - 12 km fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk, 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 – 1½ timer. 

Hver torsdag kl. 10.00 er der traveture på 4 - 7 km fra Asnæs-Grevinge Hallen, Teglværks 

krogen 4 – 6, Asnæs. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ud over turene, der er listet op overfor, er der følgende tilbud, hvor turene er på 10 - 12 km, 

hvis ikke andet er anført: 

lørdag 23. okt. kl. 14.00 fra P-plads ved Lerchenfeldvej 37, 4400 Kalundborg 

lørdag 30. okt. kl. 14.00 fra P-plads for enden af Tornehagen, Tuse Næs, 4300 Holbæk 

lørdag 06. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Bispehøjen 2, 4300 Holbæk 

lørdag 13. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Stenhusvej 20, 4300 Holbæk 

lørdag 20. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Lundehusvej 3, 4300 Holbæk 

lørdag 27. nov. kl. 14.00 fra P-plads ved Lejre Museum, Orehøjvej 4 B, 4320 Lejre 

lørdag 04. dec. Turen er aflyst. Der henvises til Julemærkemarchen den 5. december. 

søndag 05. dec. kl. 09.00-11.00 fra Foreningshuset,  Bispehøjen 2,  4300 Holbæk, 

JULEMÆRKEMARCHEN,  ca. 5 og 10 km 

lørdag 11. dec. kl. 13.00-14.00 fra Værftet,  Havnevej 7,  4300 Holbæk, 

JULEVANDRING I HOLBÆK,  ca. 5 og 10 km 

lørdag 18. dec. kl. 13.00 fra P-plads ved Ladegårdsalléen 11, 4300 Holbæk 

lørdag 25. dec. Turen er aflyst pga. juledag. 

Eventuelt yderligere oplysninger om turene kan findes på Holbæk Gangsports hjemmeside: 

www.holbaekgangsport.dk  
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HVIDOVRE 

MARCHFORENING 

 
Formand Dennis Henriksen 

_________________________________________________   _____ 
November - december 2021 

_________________________________________________  
 

VI GÅR ÅRET RUNDT 
ca. 2 timer hver tirsdag aften kl. 

18:00 fra følgende S/M-stationer: 
 

2. november, Christianshavn M-station, 

Kirsten & Erik 

6. november, Lille Friheden 

LÆS! JULEHYGGE 

9. november, OBS! kl. 16:00, Klaus 

LÆS! BYVANDRING 

16. november, Nørrebro S-station, Edel 

21. november, Måløv S-station, Edel  

LÆS! MADPAKKETURE 

23. november, Nordhavnen S-station, 
Kirsten & Erik 

30. november, Hvidovre S-station, Edel  

7. december, Ishøj S-station, Kirsten & Erik 

11. december, Taastrup S-station, Edel 

LÆS! MADPAKKETURE 

14. december, Sjælør S-station, Edel 

21. december, Nørreport S-station, Klaus  

LÆS! JULETUR 

28. december, Kgs. Nytorv M-station, 
Kirsten & Erik 

4. januar, Trædrejerporten 1B 

LÆS! NYTÅRSKUR 
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9. januar, Vibenshus Skole, Edel 

LÆS! HAVFRUEMARCH 

 
”FORMIDDAGSKLUB” 

Vi går hver eneste tirsdag kl. 10:00 trænings-

tur på ca. 2 timer fra Avedøre, Trædrejer-

porten 1B. 

Er du interesseret i stavgang, kan du for at 

prøve gangarten, og inden du investerer i ud-

styr, gratis låne gangstave af os. Tag dine 

gulerødder, æbler eller lignende med og mød 

op. Der er gratis kaffe og hyggeligt samvær 

efter turen. 

 

JULETUR 
Tirsdag den 21. december 2021 går vi (Me-

get gerne med nissehuer m.m. på) juletur 

med start fra Nørreport S-station gennem de 

udsmykkede gader og slutter på Kultorvet 

med en forfriskning for dem, som har tid og 

lyst. Vi mødes ud for Frederiksborggade kl. 

18:00. Klaus har fået æren af at lede denne 

specielle tur. 

 

JULEHYGGE  
Årets julearrangement finder sted den 6. 

november 2021 kl. 18:30 i Aktivitetslokalet, 

Lille friheden.   

Husk at sætte kryds i kalenderen. 

 
BYVANDRING 

Københavns Universitet.Kvarteret står, som 

da det blev genopført efter Københavns 

bombardement i 1807 først og fremmest 

tænkes på Domkirken og Universitetets ho-

vedbygning. 

Mødested: Hjørnet af Nørre Voldgade og Fi-
olstræde 
Tidspunkt: kl. .16:00 



 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

”NYTÅRSKUR” 

Nytårskuren bliver afholdt tirsdag den 4. ja-

nuar 2022 kl. 19:00 i vores lokale Trædrejer-

porten 1B, 2650 Hvidovre, hvor der serveres 

”kransekage” og ”boblevand”. 

Og til dem, der skal have pokaler i år HUSK 

at give kasserer Edel besked senest den 14. 

december 2021. 
 

HAVFRUEMARCH 

Søndag den 9. januar 2022 afholdes Hav-

fruemarchen med start fra Vibenshus skole, 

Kertemindegade 10, 2100 København. 

Vi stiller hold så husk at sætte kryds i ka-

lenderen og tilmelde dig hos Edel. 
 

KONTINGENT 2022 

Indbetaling af kontingent for 2022 bedes ske 

til foreningens bankkonto: reg.nr 1551 konto: 

5484863 eller Giro Indbetaling Korttype: +01 

Kontonr: 5484863 eller MobilePay: 53 56 42 

32 eller kontant til Edel. 

Kontingentet for 2022 udgør kr. 110,00 for 

enlig og kr. 160,00 for familie. 

Ønsker du Vandrekalenderen 2022, kontakt 

venligst Edel pr. mail (esogms@gmail.com) 

eller telefon (tlf.nr. 53 56 42 32).  

Vandrekalenderen udleveres ved vores træ-

ningsture eller weekendvandringer mod 

kontingentbetaling for 2022, hvis indbetalt 

kontingent for 2022 ikke allerede er foreta-

get. Ønsker du Vandrekalenderen tilsendt 

bedes du til porto indbetale 22,00 kr. ekstra 

ved kontingentindbetaling. 

 

OBS! KÆRE MEDLEMMER 

Coronakrisen har vist, at det er en rigtig god 

ide, at jeg kan komme i kontakt med jer. 

Derfor vil jeg bede jer om at sende jeres 

E-mailadresse til:  

esogms@gmail.com  

så jeg kan opdatere vores medlemskartotek 

og sende dig vigtige informationer. 

På forhånd tak 

Edel 

 

MADPAKKETURE 

1. tur starter søndag den 21. november 2021 

kl. 10:00 fra Måløv S-station og slutter ca. 

14,6 km efter på Skovbrynet S-station.  

2. tur starter lørdag den 11. december 2021 

kl. 10:00 fra Taastrup S-station og slutter 

ca. 15,1 km efter på Ishøj S-station. 

Vi går det meste af vejen på stier.  

På begge ture holder vi pauser, nyder vores 

medbragt mad og drikkelse samt Sjællands 

smukke natur.   

Du får naturligvis stempel i din Trimbog. 

Turene er åbne for alle. 
 

Hvidovre Marchforening ønsker alle 
En rigtig hyggelig Juletid  
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Formand: Dennis Henriksen, Tlf. 51 48 10 50 

E-mail: dennisogsanne@gmail.com 

Kasserer: Edel Simonsen, Tlf. 53 56 42 32 

E-mail: esogms@gmail.com  

Hvidovre Marchforenings hjemmeside: 

www.team-hvidovre.dk  

CVR nummer: 41499087 

Danske Bank Reg. nr. 1551 konto 5484863 
 



 

Frederiksværk Gangsportsforening 
Servicetelefoner: 71 75 16 00 eller 40 25 91 66 

 

 

Vores mål er: 1000 glade deltagere 

Nu nærmer sig tiden for dette store arrangement, i år er det helt uden 

Corona restriktioner – så det er bare med at komme ud og gå for en god 

sag. 

Startsted: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted 

Distancer: 6,6 og 10 km. 

Starttid: Fra kl. 09.00 til 11.00 
 

Turen til Limfjorden 

Fra den 22. til den 26. august var vi 52 Krudtugler af sted. Det var en 

dejlig tur, vi boede på Vildbjerg Hotel. Et sted vi varmt kan anbefale andre 

at bo på. Der er simpelthen en dejlig atmosfære, god mad og venlig be-

tjening. Et rigtig godt udgangspunkt for vores ture. 

Vi startede fra foreningshuset torsdag morgen kl. 06.00. Efter 2 timers 

kørsel var vi nået til Nyborg. Her spiste vi vores medbragte morgenmad. 

Turen gik videre til Randers Regnskov, hvor vi havde vores medbragte 

frokost med ind på en lille sækkevogn. Efter nogle dejlige timer i Regn-

skoven kørte vi til Vildbjerg Hotel, hvor vi efter indkvartering fik aftensmad. 
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Næste morgen gik turen til Fur, hvor vi fik en guidet 2 timers rundvisning. 
Frokosten blev indtaget på Fur Bryghus. Derefter var det blevet tid til en 
dejlig gåtur i det kuperede terræn. 

Dag 3 kørte vi til Thyborøn og videre til Stenbjerg, hvor vi spiste vores 
medbragte sandwich fra Vildbjerg Bageri. 

Fra Stenbjerg gik turen langs stranden til Vorupør. Her holdt bussen og 
ventede på os. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 4 kørte vi til Viborg, hvor nogle så domkirken, ellers var der lidt tid 

på egen hånd. Efter Viborg kørte vi til Deep Forest Art Land i Kibæk syd 

for Herning. Her havde vi et par dejlige timer til at gå rundt og opleve 

nogle fantasifulde skulpturer. 

På hjemturen dag 4 holdt vi ind et sted på vejen, hvor der var en fanta-

stisk udsigt over Storebæltsbroen. Vi spiste på en restaurant i Nyborg, 

inden vi returnerede hjem til Frederiksværk. 
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MOTIONSFORENINGEN 

KØBENHAVN 
TRÆNINGSTURE OM MANDAGEN – CA. 10 KM 
 

 

TRÆNINGSTURE OM MANDAGEN 
 

I de næste par måneder har vi følgende træningsture: 
 

01.11. Dybbølsbro S-st. kl. 10.00 Jørgen 
01.11. Dybbølsbro S-st. kl. 18.30 Klaus 
08.11. Hvidovre S-st. kl. 10.00 Ove 
08.11. Hvidovre S-st. kl. 18.30 Else 
15.11. Carlsberg S-st. kl. 10.00 Elin *) 
15.11. Christianshavn M-st. kl. 18.30 Klaus *) 
22.11. Vesterport S-st. kl. 10.00 Jørgen 
22.11. Foreningscentret, Amager Landevej 71 kl. 18.30 Karen **) 
29.11. Frederiksberg M-st. kl. 10.00 Karen 
29.11. Frederiksberg M-st. kl. 18.30 Kirsten & Erik 
06.12. Hovedbanegården under uret kl. 10.00 Arne 
06.12. Hovedbanegården under uret kl. 18.30 Kirsten & Erik 
13.12. Tårnby St. kl. 10.00 Elin 
13.12. Tårnby St. kl. 18.30 Karen 
20.12. Avedøre S-st. kl. 10.00 Arne 
20.12. Avedøre S-st. kl. 18.30 Ove 
27.12. JULEFERIE – INGEN TRÆNINGSTUR 
03.01. Nordhavn S-st. kl. 10.00 Karen 
03.01. Nordhavn S-st. kl. 18.30 Kirsten & Erik 
 
*) Bemærk, at vi har forskelligt startsted formiddag og aften! 
 
**) Denne tur er kun ca. 5 km, da vi har medlemsmøde med start kl. 19.30. 

Vi har ikke noget egentligt programpunkt til medlemsaftenen endnu. Men 
efter den lange corona-periode, hvor vi ikke kunne mødes indendørs, har 
vi vist alle behov for at mødes til kaffe- og hyggesnak. En del af os har 
deltaget i træningsture (som jo heldigvis afvikles udendørs) i det omfang, 
som det har været muligt i henhold til forsamlingsrestriktionerne. Men der 
er en del af vores medlemmer – her tænker jeg på torsdagsgængerne - 
som foretrækker de indendørs startsteder med toiletfaciliteter. 
Det er dejligt, at vi nu igen kan mødes alle sammen og snakke hyggeligt 
sammen. Vi sørger naturligvis for kaffe/te og kage. Vi glæder os til at se 
jer alle til medlemsmødet kl. 19.30. I er naturligvis også velkomne til at 
deltage i gåturen på 5 km forinden, start kl. 18.30. 
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TRÆNINGSTURE OM TORSDAGEN – 5-6 KM – KL. 10.00  
 

Vi går som altid i 2 hold, et hurtigt og et lidt langsommere. Og kaffen er klar, når vi 
kommer tilbage til startstedet. Det er sådan, det skal være. Det er sådan, vi kan li-
de det. De næste to måneder har vi følgende startsteder: 
 

04.11. Roklubben Øresund 
11.11. Korsvejens Skole 
18.11. Spejderhytten, Gemmas Allé 100 
25.11. FDF-hytten, Løjtegårdsvej 
02.12. Roklubben Øresund 
09.12. Korsvejens Skole 
16.12. Spejderhytten, Gemmas Allé 
23.12. JULEFERIE – INGEN TRÆNINGSTUR 
30.12. JULEFERIE – INGEN TRÆNINGSTUR 
06.01. Roklubben Øresund 
 

TÅRNBYVANDRINGEN LØRDAG DEN 13. NOVEMBER 
 

Tårnbyvandringen vender tilbage igen, og det sker lørdag den 13. november. Vi har 
booket festsalen på Tårnby Skole. Der vil være start fra kl. 08.30, og distancerne er 
6, 9 og 10 km. Rasteplads er hjemme på startstedet. Der kan naturligvis også købes 
morgenkaffe og brød inden start. Kom og få en god og hyggelig dag sammen med 
alle de andre glade vandrere. Ruterne, som er forskellige og dermed også velegne-
de til at kombinere, er naturligvis som altid mærket op med pile og bånd. Vi glæder 
os til at se jer alle igen efter den lange corona-pause. 
 

NISSEHUETUR LØRDAG DEN 18. DECEMBER 
 

Alle nisser i Tårnby og omegn har haft rigtig god tid til at slappe af siden sidst, hele 
to år! Nu er de forhåbentlig friske og udhvilede og parate til at komme ud at lufte 
nissehuerne igen i Tårnby.  
Nissehueturen er en ført vandring i 2 sløjfer på 7-8 km hver, i alt 15 km. Den starter 
fra festsalen på Tårnby Skole præcis kl. 10. Efter første sløjfe vender nisserne tilba-
ge til skolen til æbleskiver og gløgg. Efter anden sløjfe kan der købes ribbensteg og 
drikkevarer. Det er naturligvis ikke alle nisser, som er lige energiske, de kan vælge 
blot at gå med på den ene tur. Det vigtigste er, at de kommer ud og viser nissehu-
erne frem i Tårnby, i tilfælde af, at nogen skulle have glemt, at julen er på vej. 
 

Husk at bruge foreningens hjemmeside, hvis I har mulighed for det: 
www.motionsforeningen-koebenhavn.dk 

Her kan man bl.a. læse de 2 senest udgivne numre af Motionsgang. 
 

Oplysninger om foreningens arrangementer: 
Formand Karen Lintner 3251 3185 k.b.lintner@stofanet.dk 
Næstformand Arne Jahn 2536 2849 jahn@private.dk 
Kasserer Kirsten Wichmann 3678 0172 / 2094 7007 wicok@pc.dk 
Sekretær Ove Wichmann 3678 0172 / 2487 4639 wicok@pc.dk 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Runge  2028 3070 jrunge.runge@gmail.com 
Hjemmeside: www.motionsforeningen-koebenhavn.dk  
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NB! Nyt startsted. 
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Taaspidsernes efterårsvandring lørdag d. 18. september: 79 gængere lagde vejen forbi 

vores efterårsvandring. Set i lyset af corona må vi være tilfredse med antallet. Af de 79 valgte 

ca. 30 at gå 14 km ruten, hvor de igen i år kom forbi vikingebroen. 

 

Lørdag 25. september kl. 11:00 i Medborgerhuset store sal: Generalforsamlingen var 

velbesøgt, og det lykkedes stadig at få valgt til alle bestyrelsesposter. 
 

Lørdag den 25. september kl. 13:00 i Medborgerhuset store sal: efterfølgende blev der 

afholdt forsinket 45 års jubilæumsfest for medlemmerne.  
 

Onsdag den 3. november kl. 18:30 i Medborgerhusets store sal er der medlemsaften: 

Efter en ført tur på cirka en time mødes vi i store sal til kaffe/the til foredrag. Tilmelding 

er ikke nødvendig. 
 

Onsdag den 1. december kl. 18:30: afholder vi vores årlige julehygge, hvor vi hver tager 

en lille gave med til en værdi af ca. 30 kr. Vi mødes i Medborgerhusets store sal efter en 

mindre ført tur. Efter hjemkomst hygger vi med et glas gløgg og lune æbleskiver. 
 

Søndag 5. december er det tid til den årlige Julemærkemarch: I år har vi valgt at delta-

ge i julemærkemarch fra Ølsted skole. Turen går ud til julemærkehjemmet Kildemose. Der 

er to ture at vælge imellem, henholdsvis 7 og 10 km. 

Vi kører i bus derop. Efter vandringen kører vi klokken 12:30 til restaurant Bjergbygaard i 

Frederikssund. Her er der bestilt julebuffet. Bussen returnerer til Taastrup ca. kl. 15:30. 

Turen koster 275 kr., skal man have medalje bliver det 315 kr.  
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Tilmelding og betaling enten direkte til bankkonto med bemærkning julefrokost eller i 

kontortiden om tirsdagen. 

 

Tilmelding foregår efter ”først til mølle”-princippet. Allersidste frist for tilmelding: se nær-

mere information på hjemmesiden. 

 

Onsdag 5. januar klokken 18:30: Nytårskur. Husk at reservere datoen. 

 

Husk, at vi går i venstre side på stier, hvor ikke andet er bestemt, og vi fylder ikke hele 
stien. 

 

Hver tirsdag kl. 9:30. 5 km holdet går med 4-4½ km/t, 6 km holdet går med 5 km/t,  

og 10 og 15 km holdene går med 5½ km/t. 

Om onsdagen: Der går vi kl. 18:30. 6 km holdet går med 5 km/t. 

 
Hjemmesiden: 

 

Gå ind på vores hjemmeside, der jævnligt bliver opdateret med klubbens seneste 

arrangementer. Vores hjemmeside har adressen:  

www.taaspidserne.dk  

 

Taaspidsernes bankkonto er: reg.nr. 2275 konto 8478822627 

Benyt meget gerne kontoen ved betaling og tilmelding til arrangementer og betaling af 

kontingent. Husk at notere navn, og til hvad der tilmeldes. 

 

Afhentning af Motionsgang til jer der ikke har PC: Se bladets næstsidste side fra hvilken 

dato, bladet kan afhentes i forbindelse med vandringer tirsdag formiddag og onsdag aften. 
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                                                  Jyllingevej 230. 2610 Rødovre.  
                                                                   Tlf. 21 43 90 11. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Træningsture 2021. 

 

NOVEMBER 

Torsdag 04 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Lørdag  06 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Torsdag 11 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Søndag 14 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Torsdag 18 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Søndag 21 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Torsdag 25 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Lørdag 27 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

 

DECEMBER 

Torsdag 02 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Lørdag 04 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Torsdag 09 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Lørdag 11 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Søndag 12 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Torsdag 16 Kl. 18:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Søndag 19 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

Torsdag 30 Kl. 08:00. Træningstur, Jyllingevej 230, 2610 Rødovre. 

 

Torsdage starter vi kl. 18.00 og slutter ca. kl. 21.00. (ca. 8 – 10km). 

Lørdage og søndage starter vi kl. 08.00 og slutter ca. kl. 12.00. (ca. 15 – 18 km). 

 

Dette er det sidste fra Rødovre Gangforening. 

Vi afholder træningsture som vi plejer, men da det kun er vores medlemmer, der 

deltager, dropper vi siden. Derfor tak for denne gang. Vi er fortsat medlem af 

Motionsgang og skal stadigvæk ha’ vores 15 blade.   

Finn C. Rødovre. 
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LÆSERBREVE 
 

Debutant på vandreugen (5.-11. september) 
 

Vandreugen blev gennemført for 34. gang, i år – som noget nyt – i Danmark, med 
udgangspunkt midt i Mols Bjerge. Grunden til, at man havde valgt Danmark og det 
sene tidspunkt september i stedet for sydens sol i forårsmånederne var – naturlig-
vis – corona-situationen, da de danske corona-restriktioner heldigvis nu er på et 
minimum i modsætning til i de fleste andre lande. 
Vi var en lille gruppe på i alt 23 personer, hvoraf de tre, nemlig Uffe, Finn og Hen-
ning, var turledere. Jeg var med som eneste debutant. 
 

Søndag den 5. september 
Om eftermiddagen ankom deltagerne til Fuglsøcentret, Knebel, og om aftenen fik 
vi en kort og grundig introduktion vedrørende de planlagte vandreture i løbet af 
ugen. Hver dag ville der være tre distancer at vælge imellem. Uffe skulle lede den 
længste rute, Finn mellemruten, og Henning ville stå for den korteste. Jeg vil ho-
vedsageligt holde mig til mellemruten, da det var den, jeg selv deltog i alle fem 
vandredage. 
Alle dage ville der være tilbud om morgen- og eftermiddagsstræk udenfor under le-
delse af Jette. Det viste sig, at de fleste i gruppen deltog flittigt i øvelserne hver dag. 
 

Mandag den 6. september 
Vi lagde hårdt ud med Mols Bjerge. Dagen begyndte ellers ret fredeligt med, at vi 
alle via et kuperet terræn gik ned til vandkanten og nød den flotte udsigt, mens 
Uffe serverede den lokale bitter fra Mols for os. 
Selv om der ikke var tale om decideret bjergbestigning i ”rigtige” bjerge, er dette 
landskab, som er skabt i istiden, ganske godt med, hvad højdemeter angår. Der er 
mange temmelig krævende bakker, og vi forcerede adskillige af dem, bl.a. det 
højeste punkt Agri Baunehøj (138 m.o.h.). Vi sluttede af med De tre Høje, som 
indgik i alle tre ruter. 
 

Tirsdag den 7. september 
Denne dag fik vi mulighed for at slappe lidt 
af. Vi blev fordelt i tre biler og kørte først til 
Stabrand, hvor vi alle gik en 6-7 km tur i et 
ret fladt terræn. Mod slutningen af turen kom 
vi gennem Harstad Skov, hvor vi så ”Hek-
sens Hule” (eventyret om Hans og Grethe). 
Efter denne tur havde Uffe igen en over-
raskelse til os, nemlig servering af en stor 
kagemand med tilhørende drikkevarer. 
Derefter kørte vi alle videre til Ørnbjerg, 
hvor vi gik vores næste tur, en dejlig skov-
tur, hvor vi kom omkring Ørnbjerg Vand- 
mølle hhv. én eller to gange, alt efter den valgte distance. 
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Ørnbjerg Mølle  (Foto: Karen Lintner) 



Onsdag den 8. september 
Alle ruter startede hjemme ved Fuglsøcentret og gik via Helgenæs ud til Sletterha-
ge Fyr, ca. 14 km. I løbet af turen kom vi igen over to ret kraftige bakker, inden vi 
sluttede af med et par km i et flot terræn ude på spidsen af Helgenæs. Området 
ledte tankerne hen på stierne omkring Hammershus og Hammer Havn på Born-
holm. Der var en del lighedspunkter, synes jeg. Vi holdt frokostrast ved Sletterha-
ge Fyr. Mellemdistancen gik en lille ekstra tur i området, hvor vi besigtigede nogle af 
de steder, som tyskerne havde som stra- 
tegiske poster under 2. Verdenskrig. 
Det er mærkeligt at forestille sig den-
ne skønne plet som en (næsten) krigs-
zone. Den lange rute fulgte en anden 
vej hjem igen. 
Om aftenen lidt før kl. 20 var vi invi-
teret til solnedgang på en bakketop 
tæt på Fuglsøcentret. Desværre var 
det lidt diset i vejret, så vi så ikke sol-
nedgangen. Men stemningen var i top, 
da Uffe trakterede med både boble-
vand og chokolade, inden vi gik hjem-
efter i mørkningen. En perfekt afslut-
ning på en begivenhedsrig dag. 
 
 
Torsdag den 9. september 
Igen var det tid til en afslappende dag. 
Hele gruppen kørte i tre biler til Ebeltoft, 
hvor vi parkerede ved Fregatten Jylland og 
startede nogenlunde samlet med at gå ad 
havnepromenaden et stykke, hvorefter vi 
drejede ind i Ahl Plantage og gik en flot tur 
derinde. Der var en smule højdeforskelle, 
men ikke noget dramatisk. Præcis kl. 12 
kom ”mellemgruppen” ned ad en lang trap-
pe ind i Ebeltoft til tonerne af Grundtvigs 
salme ”Denne er dagen, som Herren har 
gjort”, som lød fra kirkens klokkespil. Det 
kunne ikke blive mere stemningsfuldt! På 
vores vej gennem byen var vi et smut inde 
i det gamle rådhus, som nu er museum. 
Derefter fortsatte vi gennem byen og ned 
til havnen, hvor vi spiste frokost inden 2. 
del af vandreturen, som var en sløjfe i mod-
sat retning, bl.a. rundt om et par kæmpe-
store campingpladser. 
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På vej mod Sletterhage (Foto: Karen Lintner) 

 
Fregatten Jylland (Foto: Finn Henriksen) 



Fredag den 10. september 
De fleste i gruppen var ved at være godt møre. Der var almindelig stemning for at 
droppe den længste distance og kun gå i to grupper, således at vi kunne slutte af 
med en fælles frokost uden for Fuglsøcentret. Turen startede ca. som turen til 
Helgenæs, men gik rundt om Vænge Sø, for derefter at følge kysten hjemefter. Vi var 
ikke oppe over de samme to høje, som 
vi allerede kendte fra om onsdagen. Der-
imod var vi oppe over General Ryes høj 
(krigen 1848-50). Denne høj var noget af 
en udfordring for mig, især opstigningen, 
som var temmelig stejl ad en jordskrænt 
med brombærkrat. Nedstigningen var me-
re venlig. Det var tydeligvis den officielle 
adgang til General Rye-stenen på top-
pen. På hjemvejen holdt vi en hyggelig 
pause i vandkanten og nød udsigten. 
Hjemme i mål var der dækket op til en 
flot frokost med to slags tærter, øl og 
vand samt hjemmebagt kage til slut. 
 

Hele ugen var vi velsignet med det flotteste sommervejr, man kan forestille sig, 
med megen sol og temperaturer op til 25 grader. Og dog! For den sidste halve ti-
me, hvor der skulle deles diplomer o.a. ud, begyndte det regne, så vi måtte flytte 
indendørs. Men også det blev taget med godt humør. 
 

Fuglsøcentret udgjorde en perfekt ramme om Vandreugen. Centret ligger ganske 
vist langt fra indkøbsmuligheder, men det gjorde ikke så meget, for der var, hvad 
vi havde brug for, virkelig god mad, god betjening og gode faciliteter. Der var så-
gar et rock- og radiomuseum på stedet, som jeg nåede at besøge fredag efter-
middag. Og fredag aften var der en to timers koncert med gruppen På Slaget 12. 
En perfekt afslutning på en god og indholdsrig uge. 
 

Tak til Vandreteam for et vellykket arrangement. 
 

Karen Lintner 
Motionsforeningen København 
 

 
 

Vandreugen 2022 

I forbindelse med afskeden på Vandreugen 2021 blev der orienteret lidt om frem-
tidige arrangementer, og her kom det frem, at man har planlagt den næste Vandre-
uge til afholdelse i marts 2022. Hvis aftalerne går på plads, vil det dreje sig om en 
tur til Tenerife, og det forventes, at brochuren over turen vil være klar til offentlig-
gørelse / udsendelse i begyndelsen af november 2021. Der forventes også arran-
geret en mini-vandreuge senere på året 2022, men her må man vente lidt længere 
på, at materialet er parat. 
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Stranden ved Helgenæs (Foto: Karen Lintner) 



MED ”007” TIL SØNDERJYLLAND. 

På grund af Corona-situationen bestemte 007, at der kunne gennemføres en tur i 2021, og at 
turen skulle foretages i Danmark. Sønderjylland blev valgt som destination, og turen blev 
tilrettelagt sammen med Egons rejsebureau.  

Onsdag 18. august kunne de 18 deltagere fra Alugod stige på bussen i Værløse, hvorefter 
vi kørte til Høje Taastrup for at hente de øvrige deltagere. En samlet trup på 33. Efter en 
pause på Fyn ankom vi til Årøsund. Vi gik om bord på færgen og sejlede til Årø. På Årø gik 
vi en tur på ca. 5 km, og ved slutningen af turen passerede vi det lokale bryggeri. Vi smagte 
selvfølgelig på det lokale øl, inden vi igen gik til færgen. Fra Årøsund satte vi kursen mod 
hotellet i Ballumhus, hvor vi skulle indkvarteres. Efter en god 2-retters menu, gik vi i baren, 
og kort efter til køjs. 

Torsdag 19. august kørte vi, efter et godt morgenmåltid, over dæmningen til turistcentret 
på Rømø. Herfra gik vi først ad lidt asfalt og dernæst naturstien lang kysten. Efter 5 km 
holdt bussen, hvor folk kunne blive af med lidt tøj eller få noget at drikke. Vi fortsatte langs 
kysten i spændende terræn indtil vi kom til Havneby, hvor bussen holdt med vores madpak-
ker. Flere stoppede efter disse 10 km, men resten fortsatte mod stranden. Vi gik et langt 
stykke på stranden og vi kom igen til et skillepunkt, hvor en del drejede fra for at gå hen til 
bussen. De øvrige fortsatte til byen Lakolk. Her var der meget liv, især med gamle veteran-
biler. Efter en times pause kørte vi mod hotellet. Vi fik igen en god 2-retters menu, og baren 
blev opsøgt igen. Vi fik gået 22 km. 

Fredag 20. august kørte vi mod Vadehavscentret. Vi gik direkte om bord på den traktor, 
der skulle transportere os til Mandø. Vi kørte det første stykke vej på en sparsom vej, og 
resten over vandet. Ved ankomsten til Mandø havde vi en kort pause, inden vores guidede 
tur begyndte. Vores guide fortalte utroligt meget, og især mange anekdoter om forholdende på 
øen. En rigtig god fortæller. Vi så det lokale museum, inden vi spiste vores madpakker. Efter 
frokost gik de fleste en ca. 7 km tur rundt på øen. Vi sluttede med en øl, inden turen gik tilbage. 
På fastlandet var der nogle få, der ville op i Skærbæktårnet. 

Lørdag 21. august kørte vi mod Rudbøl for at gå Marsk-stien. Vi delte os i 2 hold, et kort 
og et langt. Vi gik op på diget, som vi fulgte indtil landevejen, hvor bussen holdt. Undervejs 
var der flere sjove episoder med fårene og passage af hegnene. Vi fortsatte ad naturstierne, 
til vi nåede jernbaneoverskæringen, hvor bussen holdt med madpakkerne. Her stod flere af. 
Vi andre fortsatte mod Tønder, og i Tønder mødte vi de andre. Vi fik en time til at se på 
byen. Vi fortsatte mod Møgeltønder. Vi samledes på P-pladsen og gik samlet ind på slottet, 
hvor vi gik en tur i parken. Herefter kørte vi til hotellet. Vi gik i alt 23 km. 

Søndag 22. august kørte vi til Rømø dæmningen. Vi startede nu turen langs Vadehavet. I 
starten gik vi på dæmningen, men det var lidt for blæsende, så vi gik ned på stien langs dæm-
ningen. Vi så Ballum sluse, som var meget interessant. For enden af dæmningen var der stop, 
hvor vi spiste vores madpakker. En del fortsatte yderligere 3 km, hvor bussen holdt med de 
øvrige deltagere. Vi kørte nu nogle kilometer til Vadehavs Camping, hvorfra vi gik ad stien 
langs diget til Vidåsluse. Her så vi slusen. Vi kørte tilbage til hotellet. Under afskedsmidda-
gen var Sus og Arne toastmaster, og de dirigerede slaget med forskellige slags underhold-
ning under middagen.  

Mandag 23. august kørte vi fra hotel Ballumhus mod Sjælland. Efter en pause ved Odense 
ankom vi til Trelleborg ved Slagelse. Vi spiste vores madpakke og beså bygningsværkerne 
ved vikingeborgen. Vi satte nu kursen mod Høje Taastrup og Værløse, hvor busturen slutte-
de. En helt fantastisk tur i det danske. 

Henning og Merete, Alugod. 
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REDAKTØRERNES HJØRNE 
 

Ændringer til Vandrekalenderen 2021: 
 
Østsjællandsmarchen i Køge den 31. oktober har fået nyt startsted: Hastrup Skole, 
Langelandsvej 70, 4600 Køge. 
 
Nytårstravetur i Køge den 31. december har fået nyt startsted: Køge Spejderhus, 
Marksvinget 22, 4600 Køge. 
 
Der er ikke indløbet oplysninger om yderligere ændringer eller aflysninger i novem-
ber og december måneder, men det må fortsat anbefales, at man på forhånd kon-
trollerer forhold om startsted og starttid, inden man begiver sig afsted til en tur. 
 
 
Næste bladmøde: 
 
Bladmøderne i november 2021 og februar 2022 afholdes i Medborgerhuset, 
Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der er reserveret følgende datoer: 
 
Tirsdag den 16. november kl. 19.00 
Onsdag den 23. februar kl. 19.00 (generalforsamling) 
 
 

Næste Motionsgang kan afhentes hos Taaspidserne 
 

onsdag den 15. december  
 

Medborgerhuset, Taastrup (over for Taastrup S-st.) 
fra kl.17.00  

eller efter nærmere aftale med Taaspidserne. 
 

 
 
Resterende afhentningsdage: 
 
Der resterer ikke flere afhentningsdage i indeværende år. Datoerne for 2022 afta-
les på bladmødet den 16. november. 
 
 
 
Redaktionen for Motionsgang ønsker alle vore læsere en rigtigt glædelig jul og et 
godt og lykkebringende nytår 2022. Vi håber på - problemfrit - at kunne mødes og 
følges på turene i den kommende tid. 
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SJÆLLAND RUNDT 
Distrikt 5 + 6 

november-december 

 

Sø. 07.11. 

 

Lø. 13.11. 

 

Lø. 20.11. 

 

Sø. 21.11. 

 

Sø. 28.11. 

 

Sø. 05.12. 

Lø. 11.12. 

 

Lø. 11.12. 

 

Lø. 18.12. 

 

Sø. 26.12. 

 

Sø.-ti. 

26.-28.12. 

Fr. 31.12. 

Ole Rømer March,  Gadehaveskolen,  Gadehavegårdsvej 1,  Høje 

Tåstrup,  (Fodslaw Storkøbenhavn) 

Tårnbyvandringen,  Tårnby Skole,  Sneserevej 10,  Kastrup 

(MF København) 

Løvfaldsvandring,  Hillerødsholmskolen,  Hillerødsholmsallé 2, 

Hillerød,  (Gribskovens Hårde Kerne) 

Måløv S-st. – Skovbrynet S-st.  (ført tur, ca. 14,6 km),  se side 13 

(MF Hvidovre)  

Adventstrim,  Satellitten,  Bymidten 46,  Værløse 

(VM. Alugod) 

Julemærkemarchen – hele landet  (se brochure) 

Juletur i Holbæk,  Værftets multisal,  Havnevej 7,  Holbæk 

(Holbæk Gangsport) 

Taastrup s-st. – Ishøj S-st.  (ført tur, ca. 15,1 km),  se side 13 

(MF Hvidovre) 

Nissehuetur,  Tårnby Skole,  Sneserevej 10,  Tårnby 

(Motionsforeningen København) 

Juletrim i Nakskov,  Klostergade 24,  Nakskov 

(Strejferne) 

Julemotionstur – hele landet  (se Fodslaw-brochure og hjemmeside), 

(Vandreforeningen Fodslaw) 

Nytårstravetur,  Køge Spejderhus,  Marksvinget 22,  Køge 

(Køge Vandreforening) 

IVV 

 

EVG 

 

IVV 

 

OOO 

 

EVG 

 

OOO 

IVV 

 

OOO 

 

EVG 

 

IVV 

 

IVV 

 

IVV/ 

EVG 
   

Henvendelse til kontoret: 

Dansk Atletik Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 23 07, 

daf@dansk-atletik.dk 
 

Oplysninger vedr. gang: 

På Dansk Atletik Forbunds hjemmeside www.dansk-atletik.dk er der en rubrik, der hedder 

”Bevæg dig for livet”. Det er her, man kan søge svar på motions- og gangrelaterede spørgs-

mål, bl.a. Vandrekalenderen. 
 

Henvendelse om EVG-spørgsmål: 

Finn Henriksen, Strandmøllevej 156, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 16 87 (bedst efter kl. 20.00) 

fhnrxn@gmail.com  

 


