
Fortsættelse af vandreturen på Øhavsstien fra Svendborg til Broholm 
 den 4.- 5. september 2021 

 
Tilmelding på mail@scthanserne.dk senest den 1. august 

Meddel ved tilmeldingen hvilket værelse I ønsker: 

Enkelt – Dobbelt – Deleværelse herrer – Deleværelse damer. 

Vi mødes ved Sct. Hans Skole lørdag den 4. september kl. 8.00, hvorfra vi kører i privatbiler til Broholm. 
Der skal være 2-3 personer i hver bil. 

 Vi fortsætter vandreturen for 4. år i træk, hvor vi slap fra Svendborg til Broholm. Turen er i år på 24 km. 
Dem der har lyst kan fortsætte det sidste stræk af Øhavsstien på Fyn fra Broholm til Lundeborg næste dag. 
Den tur er på 8 km.   
 

Vi går først ned til havnen og følger havnen mod øst til et af Danmarks ældste rekreative områder 
Christiansminde. Efter 3 km går vi igennem Gammel Hestehave, som har en stor koncentration af gravhøje. 
Vores første lille formiddagshvil holder vi ved Skårup Skovmølle/Svendborg Natur- og Miljøskole. Senere 
går vi op gennem den smukke Vejstrup Ådal og holder frokost efter ca. 15 km ved Vejstrup Vandmølle. 
Inden vi når Broholm holder vi et eftermiddagshvil. Vi går i et pænt jævnt tempo, hvilket er vigtigt, når vi 
også holder pauser. Hvis I har lyst og er vant til at motionere, burde det ikke være et problem at deltage. 
Vigtigst er dog gode vandresko/støvler eller sandaler. Husk regntøj for en sikkerhedsskyld.   
 

Vi mødes på parkeringspladsen ved Sct. Hans Skole kl. 8, hvorfra vi kører i privatbiler til Broholm. Der 
skal være 2-3 personer i hver bil. Halvdelen af bilerne lader vi stå ved Broholm, og fylder resten at bilerne 
op og kører til Svendborg, hvorfra vandreturen starter. I skal som de andre år medbringe al mad og 
drikkelse til turen. I år kommer vi desværre ikke forbi et ishus eller lignede. Når vi ankommer til Broholm, 
kører vi sammen i bilerne tilbage til Svendborg Vandrehjem.  
Vi spiser kl. 19. Der bliver lavet en lækker buffet til os. Den var i hvert fald overraskende god sidste år. Det 
er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer til aftensmaden.  
 
Priserne er til gengæld helt rimelige. Hvis I har lyst, kan I jo selv medbringe drikkevarer, som kan nydes på 
værelserne eller i opholdsrummene. Vi har fået et rigtig godt tilbud på en samlet pakke, hvor aftensmad, 
overnatning med sengelinned, håndklæder og morgenmad indgår.  
 
Priserne er oven i købet som sidste år: Enkeltværelse 820 kr., dobbeltværelse 545 kr. pr. person, 3 pers. 
værelse 460 kr. pr. person, og 4 pers. værelse 420 kr. pr. person. Dertil kommer at foreningen i år giver 200 
kr. i tilskud til hver deltager.  
Vi håber at se vandrere fra de foregående år såvel som nye deltagere. Vi plejer at have en rigtig dejlig 
vandretur og hyggelig sammenkomst om aftenen.  
Ved tilmelding skal I gøre opmærksom på, hvilken værelsesform I ønsker. Desuden om I har bil og hvor 
mange (højst 3) der kører med. Det plejer ikke at være noget problem at fordele de sidste, der ikke har bil. 
Betaling foregår til Sct. Hanserne inden turen, men hvis man ønsker at dele værelse med flere, skal vi jo 
lige have den endelige tilmelding først. Seneste tilmelding er 1. august.  
 

På vegne af Sct. Hans’erne  
Mette og Jesper 
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