
 

      Bevæg Dig for livet Hovslund - Karin Petersen. 

 

Så er jeg klar med en masse spændende gåture efter vores pause under Corona-pandemien. Da vi ikke fik 

gået de sidste ture på forrige oversigt har jeg dem med denne gang også, bare med nye datoer😉 

Alle gåture er om onsdagen og starter kl. 15.00. 

 

D. 13 maj.   Mødested: P-pladsen ved Kalvø Badehotel – Vi går en dejlig tur rundt om 

Kalvø og op forbi stensamlingen. Vi ”fejrer” lidt forsinket gruppens 1 års 

fødselsdag efter gåturen hvor jeg har kaffe, the og hjemmebag med😉 

D. 20. maj. Mødested: P-pladsen på Ravnholt (Løgumklostervej mellem Rødekro og 

Aabenraa) – Vi går en dejlig tur i Rise Skov. Turen er ca. 5 km og i bakket 

terræn. 

D. 27. maj. Mødested: P-pladsen ved Genner Hallen – Vi går en smuk tur rundt om 

Genner og med Kådnerforte. Turen er på ca. 4 km og i bakket terræn. 

D. 3. juni. Mødested: P-pladsen på Assenholmvej  – Vi går en smuk og ny spændende tur 

i Bjergskov Overdrev. Turen er kun på ca 2,5 km med da det er meget bakket 

terræn føles det længere. Men bestemt hvert skridt værd. 

D. 10. juni.  Mødested:  P-pladsen ved Sønderballe Bådelaug– Vi går en smuk forårstur 

med Spis Sønderballe og nyder den smukke udsigt. Turen er på ca. 4 km og i 

bakket terræn.  

D. 17. juni. Mødested: P-pladsen ved Løjt Feriecenter, Sandskærvej – Vi går en fin tur i 

Løjt Nørreskov og ned langs stranden. Turen er på ca. 4 km og i bakket terræn. 

D. 24. juni. Mødested: P-pladsen i Rugbjerg Plantage (Foldingbrovej) – Vi går en 

spændende tur i Rugbjerg Plantage. Turen er på ca 4 km og i ujævnt terræn. 

D. 8. juli. Mødested: Hjelm Skov ved Skovtrolden (Hjelmallé) – Vi går en smuk tur i 

Hjelm Skov. Turen er på ca. 4,5 km og i bakket terræn. 

Jeg tillader mig at holde sommerferie, og starter op igen onsdag d. 12. august😉 
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