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Så er jeg klar med nye spændende gåture efter  

Jeg har forsøgt at finde gåture der både er for køretøjer men også nogle der desværre ikke er for køretøjer. 

De steder hvor der står det ikke er for køretøjer har jeg selv afprøvet med min rollator - og jeg ikke gå med 

den😉.  Hunde er velkomne i snor. 

Undervejs vil der være små stop, hvor vi samles, og jeg fortæller lidt om det historiske eller om naturen.  

Alle gåture er om onsdagen og starter kl. 15.00. 

 
D. 28. august.   Mødested: Øster Løgum Kirke – vi går en tur rundt om Øster Løgum. Turen er  

ca. 3 km og køretøjer kan deltage.  
 

D. 4. september.  Mødested: Super Brugsen i Løjt – Vi går en tur i Præsteskoven og Hareskoven. 
Turen er ca. 4 km og er ikke for køretøjer da det er ujævnt terræn.  

 
D. 11. september.  Mødested: Foldingbrovej 15 – Vi går en sensommertur rundt med Stenhøjvej 

og Rugbjergvej. Turen er ca. 3 km er køretøjer kan deltage.  
 
D. 18. september.  Mødested: Hjelm Skov ved skovtrolden – Vi går en smuk sensommertur i 

Hjelm Skov. Turen er på ca. 4 km og er ikke for køretøjer da det er ujævnt 

terræn. 

D. 25 september.   Mødested: Stenagervej ved Bedsted/Lø Grusgrave – Vi går en tur rundt i 

området. Turen er ca 3 km og køretøjer kan deltage. 

D. 2. oktober.  Mødested: Bolderslev Skovvej, lille p-plads ved skoven – Vi går en tur i 

Bolderslev Skov, en af de første urskove i DK. Turen er på ca 3,5 km og er 

desværre ikke for køretøjer da det er ujævnt terræn. 

D. 9. oktober.  Mødested: Øster Løgum Kirke – Vi går en tur rundt om Øster Løgum. Turen er 

ca. 3 km og køretøjer kan deltage. 

D. 16. oktober. Mødested:  Sønderballe Bådelaug – Vi går en smuk efterårstur med stien ”Spis 

Sønderballe”. Turen er på ca 4 km og er ikke for køretøjer da det er ujævnt 

terræn. 

D. 23. oktober.  Mødested: Hellevad Kirke – Vi går en tur rundt ved kirken og skoven og om 

forbi Gustes Eng. Turen er ca 3 km og køretøjer kan deltage. 
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D. 30. oktober.  Mødested: Naldtangvej, nede ved p-pladsen ved lejren – Vi går en smuk tur 

med Skovsøstien. Turen er på ca. 4,5 km og køretøjer kan desværre ikke 

deltage da det er ujævnt terræn. 

D. 6. november. Mødested: Hjelm Skov ved skovtrolden – Vi går en smuk efterårstur i Hjelm 

Skov. Turen er på ca. 4 km og er ikke for køretøjer da det er ujævnt terræn. 
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