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Vandreture med golf-intro
I samarbejde med Langelands Golf Klub inviterer vi på vandretur og golf-
intro torsdag den 20. oktober og søndag den 30. oktober med start og 
slut ved golfbanen på Sydlangeland - Østerskovvej 49 c, 5932 Humble - 
kl. 10. 

Vi går tværs over den smukke golfbane og via Slåvænget til kysten. Så 
traver vi sydpå ad stranden og små stier til Bøsseløkkevej. Madpakken 
spiser vi i haven hos kunstneren Gitte Buch, som også har lovet os et kig 
ind i sit atelier. Vi går retur via Bovballe Skov og Fredmosen - forventet 
ankomst til golfklubben kl. ca. 13.30.

Ved hjemkomsten modtages vi i klubhuset af en erfaren golfspiller, som 
fortæller lidt om klubben (på torsdagsturen formand Jan Ole Jakobsen, 
på søndagsturen næstformand Knud Petersen), og har du lyst, får du 
sikkert også lov til at slå dig løs med en golfkølle...

I klubhuset kan vi også købe en kop kaffe eller en øl/vand.

Længde: Ca. 12 km. Varighed: Ca. fire timer. Ingen tilmelding. Gratis. Alle 
er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Langelands Golf Klub

Her spiser vi
madpakken

Vi mødes ved golfklubbens klubhus 
på Østerskovvej.

Genopført garnhus ved 
Østerskov/Bukkemose

Gå med Langeland 
rundt. Vi starter 
i Spodsbjerg 
og går sydpå
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Etape 1: Vi mødes for enden af Østerskovvej, 5932 
Humble, lørdag den 26. november kl. 9.

Så går vi hele øen rundt - 
i 10 etaper over 10 lørdage
Jesper Ansbæk og Jette Purup fra Langelands Sti-venner 
vandrede Langeland Rundt langs kysten i 2019, og det kom 
der en bog ud af: "En fodtur Langeland Rundt langs kysten".  

Bogen blev et hit, 1400 har købt den, og mange har  givet 
udtryk for, at de gerne vil prøve at vandre turen rundt langs 
kysten.  I bestyrelsen har vi derfor barslet med projektet 
”Langeland rundt”, 140 km fordelt på 10 etaper.

Første etape er fastsat til lørdag den 26. november. Med 
start hver gang kl. 9.00  vandrer vi derefter den sidste lørdag 
i hver anden måned, indtil vi har vandret alle 10 etaper.

Du behøver ikke tilmelde dig alle 10 etaper, du kan bare 
melde dig til dem, du har lyst til, efterhånden som vi udbyder 
dem. Bestyrelsen registrerer deltagerne fra gang til gang, og 
ved afslutningen engang i 2024 uddeles et (sikkert) fornemt 
diplom til dem, der har tilbagelagt samtlige 10 etaper.

Vi følger bogens rækkefølge og opdeling i etaper, så første 
etape er Spodsbjerg-Østerskov (19 km), måske med en 
afstikker til Skovsgaard Gods.

Logistikken for alle vandringerne er, at deltagerne mødes 
der, hvor vi slutter vandringen - ved første vandring er det 
dér, hvor Østerskovvej, 5932 Humble ender ved stranden - 
og placerer halvdelen af bilerne dér. 

Vi kører så samlet i den anden halvdel af bilerne til start 
(parkeringspladsen ved havnen i Spodsbjerg), parkerer 
bilerne her og starter vores vandring. Efter vandringen køres 
tilbage til start og bilerne. 

For at sikre, at logistikken med biler går op, forudsætter 
deltagelse tilmelding med navn, email og telefonnummer til  
Orla Duedahl på orla@duedahl.dk eller 4033 9910 senest 
tirsdag den 22. november.

Bogen "En fodtur Langeland Rundt langs kysten" kan købes 
hos Bog og Idé i Østergade i Rudkøbing. Pris: 75 kr.

Du kan læse mere om fodturen og downloade kort og 
beskrivelser gratis på VisitLangelands hjemmeside 
https://www.langeland.dk/langeland/oplevelser/vandre-og-
gaature/gaa-langeland-rundt

Vi går på stranden det meste af turen og passerer 
bl.a. Fladmose-Hellevad afløbet.

Høfder syd for Spodsbjerg.

https://www.visitfyn.dk/fyn/outdoor-og-bike/herregaardsruten



