
Program for SVSI-tur til Sønderjylland/Als 

mandag d. 17. til torsdag d. 20. august 2020. 

 

Dag 1: 

Kl. 8.00 mødes vi på parkeringspladsen foran SG-huset, Ryttervej, Svendborg. 

Her uddeles kørevejledninger, chaufførpenge og rundstykker til hver bil. 

Vi fordeler os og vores bagage i bilerne og 

kører mod Haderslev Dam, hvor vi holder 

kaffepause og spiser de udleverede 

rundstykker til EGEN kaffe. 

Efter kaffepausen går vi turen om 

Haderslev Dam (5,4 eller 3,4 km).      

Madpakkerne spises efter vandreturen, 

eller når vi kommer frem til Hørup Hav, 

hvor vi går en lille tur (2,9 km), Herefter 

kører vi til vores vandrerhjem og får anvist værelser samt udleveret sengetøj og 

håndklæde. 

Middag kl. 19.00.  Efter middagen er der mulighed for fælles hygge af forskellig art. 

Dag 2: 

Morgenmad kl. 07.30 samt ”smør-selv” madpakker. 

 Kl. 09.00 

kører vi til 

Kæret, hvor 

vi går en 

dejlig tur 

(5,6 eller 

3,6km) i det 

område, hvor 

40.000 spejdere holdt landslejr for 3 år siden 

(Støvlen er symbol herpå og kan ”bestiges” med heraf følgende udsigt).  



Efter at have tilbragt nogle timer i området omkring 

Kær, kører vi mod Dybbøl.   

Ved Dybbølområdet er der igen flere muligheder for 

ture afhængigt af, om man vil gå langt og også opad 

(6,2 km), kort og slet ikke opad eller 4,9 km blandet. 

Alle får mulighed for at 

komme til Dybbøl Mølle på 

den ene eller den anden 

måde.   

Nogle vil måske efter 

vandreturene besøge museet, og det skal blot 

meddeles til os, så er det også muligt, man skal 

blot sørge for, at der er biler nok at fordele sig i 

og være tilbage til aftensmaden. 

Middag kl. 19.00 og fælles hygge af forskellig 

art. 

Dag 3: 

Morgenmad kl. 07.30 samt ”smør-selv” madpakker. 

Kl. 09.00 kører vi til 

Sønderskov og går en 

dejlig tur i skoven (6,2 

eller 3,5 km), herefter 

spiser vi vores 

madpakker, inden turen 

går mod Gråsten. 

 

Denne søde sten med inskriptionen SMIL, DET 

SMITTER (under nedlukningen pga. Covid-19) fandt Kiwi, da vi vandrede i 

Sønderskoven i april måned. 



 

Mon træet stadig hænger der  

efter 4 måneders forskelligt vejrlig. 

 

 

 

 

I Gråsten vandrer vi 

ad Gråstenstien, og 

her er der mange 

valgmuligheder for 

ture. Det er muligt at 

vælge mellem 7,6 

eller 6,3 eller 5,2 

eller 2,5 km. 

 

 

Middag kl. 19.00 og igen mulighed for fælles samvær.   

Dag 4: 

Afrejsedag. Værelserne tømmes, sengetøj tages af, og der ryddes fint op. 

Morgenmad kl. 07.30 samt ”smør-selv” madpakker. 

 

Kl. 09.00 kører vi fra vandrerhjemmet 

med kurs mod Augustenborg, hvor vi 

skal vandre på Augustenborgstien. 

Det er muligt at vælge mellem 3,5 eller 

2,8 eller 1,9 km. 

Dette afløser den planlagte tur ved 

Bundsø. 



Inden vi forlader Augustenborg spiser vi frokost. Herefter kører vi mod Nørreskov, 

hvor vi igen går en dejlig 

tur, nu i skoven (6 eller 4 

km).   

Efter turen er der tid til 

at drikke kaffe, hvis man 

har noget tilbage. 

Programmet nærmer sig 

sin afslutning, og vi kører 

mod Fynshav, hvor 

færgen vil bringe os til 

Bøjden. 

Færgen sejler kl. 17.00, 

og vi bør alle være der i god tid. Kommer nogen for sent, er det for egen regning. 

 

På en del af følgende ruter vandrer vi på Gendarmstien: Hørup Hav, Dybbøl og 

Sønderskov. 

 

Vi vil gøre opmærksom på, at egne termoflasker kan fyldes op gratis på 

vandrerhjemmet hver morgen, hvis man ønsker at have kaffe/te med på turene. 

Sæt kendetegn på din termoflaske, det gør det lettere at finde sin egen igen. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen Jens Erik, Dorrit og Stinne 


