
Vandreture sommer 2016 
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 27. april  Glejbjerg 
Vi lægger ud  med en forårstur hjemme i Glejbjerg og omegn 
. 
Onsdag den  11. maj  Grindsted Hjertesti 
Ture af varierende længde langs søerne ind mod sygehuset. Start fra  P-plads ved Morsbølvej.  
.  
Onsdag den 25. maj  Kongeåstien ved Gredstedbro 
Vi følger et stykke af ”Kongeåstien”  langs kongeåen på god marksti og vej, tværs over Jedsted 
Dambrug og gennem skov til rasteplads  for kaffepause. Retur på modsatte side af åen med udsigt 
til de flotte haver beliggende ned til åen .Ca 4 km.  Start  P-plads overfor Hotel Gredstedbro. 
 
Onsdag den  8 juni  Tågelund plantage  ”Paradis” 
Ca. 3 km lang tur ad skovvej og sti gennem nåletræsplantage og langs lyngklædte skrænter ved 
navn ”Paradis”. Nedenfor ligger Egtved Å og snor sig. Kaffen drikkes måske undervejs på 
græsskrændt.  Der  bliver mulighed for at kigge ind i genbrugsbutik (Ellen Maries kusine) i           
V. Thorsted på hjemvejen. 
  
Onsdag den 22. juni  Gørding 
Landtur ad Hessellundvej forbi Gørdinglund  eller skovtur efter vejret med start fra Gørding Kirke. 
    
Onsdag  den  6. juli  Holsted  omegn 
Ådal eller skov. Turen tilrettelægges efter vejr og fugtforhold. 
 
Onsdag den  3. august  Vejen Hjertesti 
Vi starter fra Vejen Idrætscenter og går  forbi Campingplads og rideklub til Præsteskoven med 
hjerteti, ca 3,5 km. 
  
Onsdag den 17. august  Horslund Krat 
Egekrat mellem Hjortvad Å og Fæsted Mose 2,5 + eller 1,5 km. 
 
Onsdag  den  31 august  Heldagstur til Skaven ved Ringkøbing Fjord 
Sivsangervænget 29, Skaven Strand, 6880 Tarm.  Efter formiddagskaffe går vi en tur gennem hede 
og langs strand. Efter frokost er der mulighed for at køre ud til trækfærgerne over Skjern Å, eller 
der kan slappes af.  Medbring kaffe (til rundstykker formiddag) og frokostmadpakke 
Gerne tilmelding til denne tur 
 
. 
 
 
 Ret til ændringer forbeholdes.         
 I tilfælde af silende regn aflyses 
 
Kontaktpersoner   Ellen Marie Nielsen  75198225 
(20228225) og Kis  Jensen 22164831 
 
 


