Kære fodslawvenner
Siden sidst
Forårsmotionsturene lørdag eftermiddage i
marts og april samt tirsdag aftener i maj, er
afsluttet.
Vi kunne i perioden glæde os over en ny tur
fra Grønhøj Hotel, som Bjarne Nielsen var
så venlig at finde og føre, og i Brovst havde
Leif Mølgård lavet en ny tur, som sluttede af
i Leifs hyggelige have, hvor vi indtog den
sædvanlige ”ugens bedste kaffe og kage”.
Tak til jer begge for initiativet.
I øvrigt er det mig magtpåliggende at udtrykke en dybfølt tak til samtlige turførere
og kaffe-kage leverandører og øvrige hjælpere, uden hvis store indsats vi ikke kunne
gennemføre vore ugentlige motionsture med
så stor tilslutning, som er tilfældet. Netop
kvaliteten i turene og den efterfølgende kaffe og hjemmebagte kage er vort varemærke.
Tak skal I have!
Blokhusvandring
Vi har d. 1 april for første gang afholdt vores nye Blokhus Vandring, som er sat i stedet for de lange kystvandringer hvortil færre
og færre mødte op. Vi havde derfor med
denne nye vandring rettet blikket mod de
mange der ikke kan gå så langt, og vi startede med en ført vandring på 6 hhv. 12 km.
Det var en stor glæde at byde velkommen til

i alt 84 deltagere hvilket var meget tilfredsstillende. Vi havde til dagen udfærdiget et
flot diplom med Vesterhavsstemning og naturligvis også en ny Blokhusbjælke.
Vi gentager succesen næste år, hvor vi muligvis udvider til en afmærket tur. Sammenhængen med Hjørrings Forårstur vil blive
bevaret.
Bulbjerg - Valbjerg Vandring
Som omtalt i et tidligere nummer af nærværende blad har vi udvidet vores lokale traditionsrige spektakulære tur til Bulbjerg sidste
lørdag i juni til at være en IVV tur for alle
vandrere. Den ses i Kalenderen at være et
tilbud om en ført 6 eller 12 km tur lørdag d.
24 juni. Er du i nabolaget (Nordjylland) må
du endelig ikke snyde dig selv for denne
herlige oplevelse blandt glade Jammerbugtfolk. Vi går et smut til Bulbjerg og retur.
Hygger med kaffe etc. og drager derpå til
Valbjerg og plukker hjertegræs undervejs.
Sommermotion
Sommermotionen fra Hune Friskole i juni,
juli og august starter tirsdag aften d. 06. juni
kl. 19.00. Bemærk: 2 undtagelser bliver:
Slette-Å-tur fra Slette Å Rasteplads d. 11.
juli, samt lyngtur ved Søbakken d. 15. august fra Gl. Hvarrevej i Svinkløv Plantage.
Hent sommerprogrammet på Internettet.

Hav og Klit Vandring
Fra Hune Friskole d.10. sep 2006. Start fra kl. 09.00
Overvejer du en sensommer bustur for dine medlemmer?
Vi tilbyder gerne at forkæle jer ved vores Hav og Klit Vandring
i naturområderne ved Hune, Blokhus, Saltum og Lille Norge
Vælg mellem 6, 12, 18, 24 og 30 km ruter. Rasteplads på alle ruter.
Med venlig hilsen, pbv.
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