
 
   
Foreningsnyt nr. 4 – september 2020 
 
Kære medlemmer 
Sæsonen er ved at lakke mod enden og sidste programsatte søndagstræning med instruktør for både fitness og 
yoga, er søndag den 20. september. – MEN bestyrelsen har overvejet at forsøge med at have instruktør på – 
for så vidt angår fitness træningen vinteren over. Dog ikke i december måned. I første omgang forsøges med 
oktober og november måned – Men kun såfremt der kan skabes tilslutning til dette? – Derfor beder vi lige 
alle om at give en tilbagemelding ved retur svar på mailudsendelsen, om man er interesseret – takker J  
 

Torsdagskajak roningen: 
Med dagens aflysning i dag torsdag den 10. september, anser Torben sæsonen for slut, da det ganske enkelt 
ikke er lyst længe nok til at få kajakkerne dybet i vandet inden solen går ned. – MEN Torben tilbyder at 
sende en invitation via sms, til fælles roning en lørdag eller søndag fremover her i efteråret, når vejr og 
Torbens tid er til det.  
 

Vandreturer: 
Orø langs fjord, på trampestier og landeveje  - Søndag d. 27. september.    

          
Smuk vandretur på 14 km. ad stier langs fjorden, på landeveje og over markerne. I Bybjerg gør vi 
stop ved Orøs højeste punkt, Stensbjerg banke, med den flotte udsigt over Issefjorden. Vi besøger 
kulturbeholderen, hvor vi får et kort rids over Orøs historie. 

For dem der ønsker at gå en lidt kortere tur, kan man fra campingpladsen, gå ad landevejen til 
Bybjerg. Det gør turen ca. 3 km kortere. 
Søndag d. 27. september. Mødested Holbæk Gl. Havn – ved Orøfærgen kl. 8:45 
Fælleskørsel fra parkeringspladsen ved Bildsø Kl. 7:20 
Færgeafgang fra Holbæk havn kl. 8:55 
Færgeafgang fra Orø kl. 13:55 eller kl 15:10 alt efter vejr og vandretempo. 
Pris: Gratis  
Husk Mundbind! 

Tilmelding senest fredag d. 25. september til Anja på mail: anjasmaakjaer@gmail.com  

mailto:anjasmaakjaer@gmail.com


Vandretur Søndag d. 1. november 
Halvdags vandretur Kongskilde, Susåen, Mølle sø og hundesøen. 
Med start fra Kongskilde friluftsgård. En tur på 10 km. gennem noget af Danmarks mest varierede natur. Vi 
går langs Tystrup sø, over marker over høje, gennem skov og gennem overdrevet, med de mest fantastiske 
naturscenerier. (nærmere detaljer senere) 
 
Vandretur Søndag d. 6. december. 
Julegåtur med gløgg og æbleskiver. 
Vores traditionsrige julegåtur på ca. 5 km. i og omkring Bildsø skov for hele familien, venner og naboer. 
(nærmere detaljer senere) 
 
På naturvandrings afdelingens vegne 
Anja Smaakjær 
 

Klubtøj: 
Vi skal hermed opfordre medlemmerne til at investere i noget af vores fine klubtøj vi har fået fremstillet, så 
man kan blive set og respekteret på behørig vis af omverden J  
Klubtøj kan købes direkte via vores nye hjemmeside: https://aktivnatur.dk/bestilling-af-klub-toej/  der igen 
omstiller til Sportigans hjemmeside, hvor man kan gøre sit indkøb. 
 
 

Sheltere: 
Foreningen har siden 2011 haft 3 stk. sheltere stående i henholdsvis Bildsø skov, Kongsmark og Frølunde 
Fed. På vores nye hjemmeside kan man i dag foretage en bookning for én overnatning. Dette har været flittigt 
benyttet af en masse mennesker. – MEN hvorvidt benyttes de af vores egne medlemmer, som det oprindeligt 
var tiltænkt?   
 
Selve bookningen i dag foregår rimelig problemfrit, men det kan kræve nogle panderynker, når jeg bliver 
ringet op af lokale beboer, der har konstateret ulovlig afbrænding ved en Shelter og beder mig tage affære. 
Ligeledes når der ringes om meget støj fra enkelte lånere af en Shelter og igen beder mig tage affære. – eller 
når vi konstatere at enkelte brugere ikke har ryddet ordentlig op efter sig – hvem skal så gøre det – (os)??? 
 
Så det må erkendes at det ikke altid er helt problemfrit at være ejer af disse Sheltere.  
 
Selve vedligeholdelsen har vi fra starten aftalt med kommunen om at de forestod, men lur mig om de kan 
huske dette, når der skal foretages reparationer J 
 
Vi har derfor i bestyrelsen talt om at overdrage alle 3 sheltere til Slagelses kommunes fulde ejendom – med 
dertil hørende bookning og pasning (måske med en vis kompensation J).  
 
MEN inden vi foretager en så drastisk en disposition, beder vi lige medlemmerne ytre sig, hvorvidt man selv 
er jævnlig bruger af en af vores Sheltere og om man føler det vil være vejen frem, at overdrage ejeskabet til 
kommunen. I så tilfælde forventer vi naturligvis at Shelterne forbliver hvor de er i dag, så man fortsat kan 
benytte dem.  
 
Bedste hilsner – på bestyrelsens vegne 
Sven Heiner 
formand 

https://aktivnatur.dk/bestilling-af-klub-toej/

