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Møldrupvej 34, 9520 Skørping
 

Omkring Store Økssø vokser en blanding af nåle- og løvtræer. 
Der løber en sti rundt om søen. det er her vi går med hundene Ca. 2.7 km

Der er en stor asfalteret parkeringsplads med adgang til toiletter og det er her vi mødes. 
BYD ind med at tage en kande kaffe med - så køber jeg lidt til ganen.

 

Nytårsgåtur rundt om søen ved Rold skov

Tilmelding med antal personer, antal hunde og racer på sms til: Annette Bystrup (pharaoh) 20 44 08 16 

Nordjylland
Søndag, 8 januar,  2023 - kl .  11

Nordlig p-plads på Søndre Ringvej ved Almind Sø
Koordinater: 56.155276, 9.5392153

 
 En smuk rute på ca. 4,2 km.

Der vil være kransekage og bobler. Har man mulighed for at medbringe kaffe/the, 
sodavand eller lignende, må man meget gerne skrive det ved tilmeldingen.

 
 

Midtjylland
Lørdag, 15 januar 2023 - kl .  11

Nytårsgåtur rundt om Almind sø ved Silkeborg

Tilmelding med antal personer, antal hunde og racer på sms til: Rebecca Seest på 22 57 54 03 
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Hjelmskoven i Aabenraa - Vi mødes på parkeringspladsen
 

Gåturen varer ca. 1 time og 30 min.
Efter gåturen kører vi, traditionen tro, hjem til os og hygger med boblevand, 

kransekage, kaffe te og evt. medbragte lækkerier.
 

Sønderjylland
Lørdag, 14 januar 2023 - kl .  11

Nytårsgåtur gennem Hjelmskoven i Aabenraa

Tilmelding til Bärbel og Erik - SMS: 71 70 17 11 

Langesøvej 146, 5462 Morud
 

Efter turen, vil der være en lille forfriskning fra Myndeklubben.
 Man er selvfølgelig også velkommen til at tage en lille kande kaffe, the eller andet med.

 
 

Fyn
Lørdag, 7 januar 2023 - kl .  13

Nytårsgåtur ved Langesø

Tilmelding til Tine Lübker - SMS: 28 96 48 33 

Svenskevej 1, 2800 Kgs. Lyngby  - Vi mødes på parkeringspladsen
 

Turen varer ca. 1½, og bagefter er der "Nytårskur" med kage og kaffe på parkeringspladsen. 
Giv besked om I tager kaffe og kage med.

 
 

 Sjælland
Søndag, 8 januar 2023 - kl .  11

Nytårsgåtur i dyrehaven

Tilmelding til Ole Rosschou på SMS: 20 14 19 68 eller mail: ole@danskmetal.dk  


