
Sommerprogram 2007 
Selv om sommeren ikke har været den mest perfekte 
for ”strandliggere”, så har den for os fodslawere været 
ret god. Som sædvanligt har vi gennemført vort som-
merprogram med udgangspunkt fra Hune Friskole. På 
den måde tilgodeser vi de mange turister/fodslawere, 
som er i området om sommeren. Vi gennemførte også  
enkelte afstikkere til andre områder i Jammerbugt 
Kommune - bl.a besøgte vi Tingskoven d. 14/8, hvor 
Leif og Else var turførere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herluf Trudslev og Else gav turen en ekstra historisk 
dimension ved at fortælle om stenkredsene og vore 
forfædres evne til at holde styr på årstiderne. 
Gennemsnitlige antal deltagere i sommerprogram-
met har været 58 - hvilket er rigtig godt. 
 
PS PS: 
Vi er p.t. 102 familiemedlemskaber - og dermed 
berettiget til 3 delegerede i repræsentantskabet. 
Velkommen til: 
• Preben Fuglsang, Biersted 
• Poul Bang, Pandrup 
• Anne Holm, blokhus 
• Lau Nielsen, Kaas 
• Dorte Larsen, Pandrup 
• Karen M. Larsen, Pandrup 
• Solveig Mølgaard Jensen, Pandrup 

Efterårsprogrammet 2007 blev skudt i gang med 
et specialarrangement. Vi gik ”Saltum Skyline” og 
sluttede af med stor buffet på Saltum Kro, som vi 
sponsorerede med 50 kr. pr. medlem. 
En buffet med mange mellemøstlige specialiteter, 

som absolut faldt i medlemmernes smag. 
 
Deltagelse i andres arrangementer. 
Vi har stillet hold til 2 arrangementer: 
• Tannisbugtmarchen d. 22/7, hvor vi hjem-

bragte pokalen for største hold med 27 deltage-
re - og tillige fik vandrepokalen for 4. gang - så 
næste gang er denne til ejendom. 

• Rubjerg Knude-vandringen d. 19/8, hvor vi 
stillede 17 deltagere - og (desværre kun) blev 
nr. 2 efter Hirtshals. Rubjerg Knude med det 
tilsandede fyr er absolut et besøg værd - speci-
elt for os som bor tæt ved et område, hvor 
sandflugten hærgede i ca. 300 år. Ved at be-
tragte fyrets tilsanding kan man levende fore-
stille sig, hvilket helvede beboerne langs ky-
sten i Jammerbugten har levet i fra ca. 1550 - 
1800 tallet. 

• Frivilligmarked i Åbybro. D. 18/8. Sammen 
med andre foreninger, der udfører ”frivilligt 
socialt arbejde” deltog vi i Frivilligmarked, der 
var arrangeret af Frivillighuset, Åbybro. Frem-
tiden vil vise, om det lykkedes os at sælge nog-
le ”billetter”:-) 

 
Kommende Arrangementer: 
• Deltagelse i Ole Rømer march 3 - 4 NOV 
• Fodslaw-jul d. 5 december 
• Julemotion 2. juledag 

Kære fodslawvenner 

Med venlig hilsen, pbv.  


