
Da vi elsker ”Ture ud i det Blå”, tilbyder vi denne gang: 

Sensommertur med SVSI 14.-17. august 2023 

til 

Ribeområdet/Vesterhavet 

 
 

På denne tur tager vi sydpå i Jylland til Ribe – Danmarks ældste by, hvor vi skal bo 

centralt og i gåafstand til den hyggelige og smukke gamle bydel. 

 

 

 

 

Undervejs vil vi gå et stykke langs Kongeåen, som var den dansk/tyske grænse fra 

1864-1920. Her vil vi på denne tur bl.a. komme til at gå på frihedsbroen. 

 

 

 

 

 

I Ribeområdet har vi fundet ture langs Ribe Å og tager helt ud til dens udløb i 

Vesterhavet ved Kammerslusen.  

 



 

     Stensbæk Plantage, som ligger på 

                                                                                         Gelså Hedeslette mellem Ribe og Gram 

                                                                                          byder også på en fin naturoplevelse. 

 

         

Da vi er i nærheden af Skærbæk, skal vi 

naturligvis se Sønderjyllands nye vartegn 

det 25 m høje Marsktårn designet af 

Bjarke Ingels Group. Tårnet er inspireret 

af en menneskelig DNA -streng.  

 

 

 

    Fra toppen er der i godt vejr udsigt helt  

    til Rømø, hvor vi også skal over at  

    vandre, og så må vi se, om Marsktårnet  

    kan ses derfra. 

 

 

 

 

       Mandø tager vi også til, hvis vejret 

        tillader det, når nu vi ”tilfældigvis” er i 

        området. 

        Vi bestiller tur med Mandøbussen,  

        nyder vore medbragte madpakker og  

        går en rundtur på denne noget specielle  

        lille ø. 

 



Vi skal bo på vandrehjemmet i Ribe. Det ligger centralt for vores ”Ture ud i det Blå”, 

så vi undgår for megen kørsel. Der er eget bad og toilet på alle værelser. 

 

Det bliver atter en 4 dages tur fra mandag – torsdag med privatkørsel og 4 personer 

per bil. Chaufførerne afregnes for kørslen, og hvis benzinpriserne stiger voldsomt, 

kan vi blive nødt til at hæve den samlede pris. 

 

Deltagerpris per person i dobbeltværelse     kr. 3000 

                                                        enkeltværelse     kr. 3600 

 

Prisen inkluderer værelse med linned, morgenmad, madpakker til frokost, 2-

retters aftensmad samt kaffe/te efter aftensmaden. 

 

 

På vejen fra Svendborg gør vi ophold passende steder til morgenkaffe (kaffen 

medbringer I selv, morgenbrød betalt og medbragt af os), gåture og vores 

medbragte frokostpakke. 

 

De fleste vandreture har mindst to længder/hastigheder, du kan vælge imellem. 

 

Vi hører gerne fra dig hurtigst muligt, så vi kan sikre os det antal enkeltværelser 

(meget begrænset antal) og dobbeltværelser, som vi ønsker. Det er efter først til 

mølle princippet. Ved tilmelding beder vi dig oplyse, hvem du kan/vil dele værelse 

med, samt om du har specielle madhensyn. 

 

Du kan ringe eller skrive til: 

 

Dorrit 6168 4523      eller   mellemvej12@hotmail.com 

Birgit  2219 2169      eller  birgitskovlarsen@gmail.com 

 

Der må ikke betales, før du har fået en bekræftelse på, at der er plads på turen! 

 

På turen til Jammerbugten havde vi en lang venteliste, som nogle helt til det sidste 

var meget glade for, at de var skrevet op på, for alle fra ventelisten, der ønskede at 

komme med, fik mulighed for det.  
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Bindende depositum kr. 500 per person betales senest mandag 23. 01.2023 til 

 

Reg. nr. 0815      kontonr. 3531213520     og HUSK at angive afsender 

 

Slutbeløbet betales senest fredag 30.06.2023. 

 

Beløbet kan betales på kontoret på Ryttervej, hvis du ikke har mulighed for at 

overføre pengene. 

 

Vi beder dig ved tilmeldingen oplyse, om du ønsker enkeltværelse eller 
dobbeltværelse. Ligeledes vil vi gerne vide, om du vil være chauffør og har GPS i bil 

eller på telefon af hensyn til behov for kørevejledninger. 

 

Vi håber, denne tur har din interesse, og glæder os til at høre fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorrit, Jens Erik, Peter og Birgit 

28.  oktober 2022 

 

PS !!! 

Når vi i april måned har travet området tyndt, sender vi nye informationer til jer. 

 

Vi kan måske blive nødt til at ændre lidt på vandreture, når vi har fået naturen ”ind 

under huden”. Vi vil gøre alt for at give jer så god en oplevelse som muligt. 


