Vi fortsætter vores vandring på
Drivvejen - etape 11 og 12
Vandreruten Drivvejen er betegnelsen for et net af
historiske veje kombineret med nye stiforløb gennem
Vest- og Sønderjylland. Drivvejen er en del af
North Sea Trail - en vandresti, der går gennem
landene som omkranser Nordsøen. Stien passerer
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England
og Skotland og har en totallængde på ca. 5.000 km.
Vi fortsætter vores vandring, som vi påbegyndte i Thyborøn
i september 2016.
Vi har vandret 10 etaper, ialt ca. 200 km og planlægger at vandre 4 etaper i 2019, som dobbelt etaper med
overnatning i Ribe 7.- 8. april og i Brøns 1.-2. september.
I foråret 2020 slutter vi vores vandringer på Drivvejen.
Her tager vi de sidste 2 etaper med overnatning i Tønder
og slutter ved grænsen i Sæd.
En vandretur langs Drivvejen kan give os moderne
mennesker indblik i de kulturer, der har været med til at
forme landskabet. Gennem naturfredning forsøger man
at sikre nogle af de historiske landskaber, velvidende at
der kun få steder findes oprindelig natur.

Bryndum Kirke
vend...

2 dages tur på Drivvejen
søndag den 7. - mandag den 8. april 2019
Program for søndag

Holstebro

Vi mødes kl. 9.30 ved Tjæreborg Station, hvor vi parkerer.
Her venter en bus os, og vi bliver kørt til Toftnæs, hvor vi
sluttede sidst. Ad småveje går det sydover, i Bryndum
stopper vi op ved kirken og spiser madpakker. Gennem
det flade landskab fortsætter vi til Andrup, hvor vi holder
dagens anden pause. Efter et kig i kirken fortsætter vi
over Krogsgård Mark til Tjæreborg, hvor vi finder vores
biler og kører til Danhostel i Ribe.

Overnatning
Danhostel, Sct Peders Gade 16, Ribe, bliver vores base
hvor vi skal bo og spise. Vi kan blive indkvarteret i 1, 2
eller 4 sengs rum. Al forplejning, (aftensmad,
morgenmad, madpakke) foregår på Danhostel. Afkryds
nedenfor hvilken form for indkvartering du ønsker.

Ribe

Program for mandag
Efter morgenmad og madpakkesmøring kører vi til Vilslev
Kirke, hvor vi parkerer. Her venter en bus og vi kører til
Tjæreborg, hvorfra vi fortsætter vores vandring. Herfra er
det igen ud i det flade og åbne landskab, forbi Sneum
kirke, hvor vi gør et stop og frem til Hunderup Kirke, her
er dagen andet stop. Nogle få km længere fremme
passeres Kærgård Landbrugsskole og efter vi har krydset
hovedvejen er vi snart fremme ved Vilslev Kirke hvor
vores biler står.
Vi laver samkørsel.
Man kan også deltage en enkelt dag.
Hver etape er på 20 km.

Et mere detaljeret program vil blive uddelt til deltagerne.

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

Du skal i første omgang kun tilmelde dig turen – betaling er senere

Ønsker 1 sengs rum - pris - 730 kr





Deltager kun 1 dag ......................



Ønsker 4 sengs rum - pris - 450 kr
Ønsker 2 sengs rum - pris - 540 kr

Navn: .......................................................................
telefon nr: ................................................
Tilmelding senest 24 marts til: Aase Larsen, 2086 5126
aaseskovlarsen@gmail.com , der også svarer på spørgsmål.

