


Kurset henvender sig til dig, der holder af at vandre i naturen, og som kan 
lide sang, samvær og gode fortællinger.
Foredrag, morgensamlinger og aftenarrangementer binder dagene sam-
men på rigtig højskolemaner, hvor vi forventer at deltagerne byder ind 
med godt humør og interesse i at bringe det bedste frem i fællesskabet 
med hinanden.

Med vandresko på Højskole

Dagsprogram - med forbehold for ændringer 

Søndag
Ankomst, kaffe og indkvartering. Efter 
aftensmaden holder vi velkomst samt 
præsentation af deltagere og kursuslæ-
rere. Derefter tager vi en mindre gåtur i 
Brenderup på ca. 3 km.

                  Mandag - Strynø
Dagen starter med morgenmad og 
fremstilling af madpakker. Efter mor-
gensamlingen tager vi bussen til 
Rudkøbing. Herfra tager vi færgen til 
Strynø. Vi får en rundvisning og smags-
prøver i Strynø frugthave. Så tager vi 
fat på dagens vandretur på Strynø på 

6 - 8 Km. Vi er tilbage til aftensmad ca. 
18.45 og slutter dagen med en dejlig 
sangaften.

                  Tirsdag - Baagø
Efter morgenprogrammet tager vi 
bussen til Assens. Herfra tager vi 
færgen til Baagø. Vi vandrer ad stier i 
naturområder og slutter med at be-
søge det lille museum. 15.30 tager vi 
færgen tilbage til Assens og så videre 
med bussen til Brenderup, hvor der er 
aftensmad kl. 18.00.
Aftenen byder på et fortælling om at 
gå på Caminoen ved Kim Sagild.



                  Onsdag - Æbelø
Efter morgenprogrammet tager vi 
bussen til Jersore. Herfra vadning i lavt 
vand til Æbeløholm. 
Kaffepause og vandring videre til 
Æbelø. Herefter rundt langs øens kyst 
eller ad skovstier med madpakke-stop.
Hjem til Brenderup og aftensmad kl. 
18.00. Aftenen er fri.

                  Torsdag - Lyø
Vi tager bussen til Fåborg og så videre 
med færgen til Lyø. Vi vandrer til Lyø by 
samt klokkestenen, i alt ca. 6 - 10 km. 
Herefter retur til Fåborg og så videre 
med bussen til Brenderup. Der vil være 
aftensmad kl. 18.00. 
Om aftenen er der et spændende fore-
drag.

 

                  Fredag  - Romsø
Vi tager bussen til Kerteminde, hvorfra 
vi sejler til Romsø. Vi vandrer en 5 km 
på Romsø. I Kerteminde er der også 
lejlighed til at se Johannes Larsen mu-
seet. 
Vi er hjemme til aftensmad kl. 18.00. 
Om aftenen er der afslutningsfest med 
dejlig mad og muntre indslag.

Lørdag
Efter morgenmad og afskedsmorgen-
samling rejser vi hjem.

Kursusleder: 
Morten Winther
Peter Mogensen

PRIS: 
3950 på dobbeltværelse
4450 på enkeltværelse




