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Nordfriesland 1

Om turen:
På denne tur skal vi besøge Nordfriesland og den
tyske del af Vadehavet (UNESCO’s verdensnatur-
arv). Først ser vi Emil Noldes spøndende museum
lige syd for grænsen. Herfra går turen videre til
den lille hyggelige havneby Husum, hvor vi skal
overnatte og opleve forskellige seværdigheder.
Den sidste dag skal vi på et “minikrydstogt” med
“hurtigbåden” Adler Express i Vadehavet, hvor vi
besøger øerne Amrum og Hooge.
Turen er for både vandrere og ikke-vandrere. 
Turens vandreture bliver på ca. 5/8 km i Husum
og ca. 5 km på Amrum og Hooge.

Turens hovedindhold:
Nolde Museum: Maleren Emil Nolde skabte sig
et refugium i Søbøl i nærheden af den dansk-
tyske grænse. Det bemærkelsesværdige hus er
tegnet af kunstneren selv i 1927. I det tidligere
stuehus vises der i dag skiftende udstillinger. 
Men også den smukke have med det tilhørende
gartneri er værd at se næmere på. Den stilfulde
restaurant og de smukke seminarrum med ud-
sigt over det herlige landskab er også en berig-
else for anlægget. Emil Nolde anlagde selv haven. 

Glückstadt Bremen

Stade

Husum: Den lille havneby Husum har en maritim
charme med en sjælden intensitet. Der hersker
en fredfyldt stemning i den gamle fiskerbys stræ-
der, hvor havneknejper og gourmetrestauranter 
byder sig til med stribevis af dejlige overraskelser.
På spadsereture hen over iget kan man nyde den
vidunderlige udsigt over Nordsøen og Vadehavet.

Amrum: Amrum er naturperlen yderst i Va-
dehavet. Ca. 10 km er der fra færgelejet, der
ligger på den sydligste del af øen i byen Witt-
dün, og op til den nordligste by Norddorf.
Hele den vestlige side af øen er præget af 
brede, hvide sandstrande med et vidunderlige
klitlandskab i op til 30 m højde som baggrund.
En sand vesterhavnsstrand, som ligner stran.
dene på Rømø og Sylt. Og helt i tysk stil fin-
der man her hele 3 store områder, hvor der er
FKK-strand (naturisk badestrand). Men Am-
rum har også ca. 180 hektar skov, hvad der er
ganske udsædvanligt for en så lille ø, der i øv.
‘rig mest består af sand. Vi har ca. 2,5 timers
ophold, hvor man kan vælge at opleve øen
på vandring eller med “Ø-ekspressen”.

Hooge: Hooge er en ganske anden ø. Øen
ligger en lille times sejlads ude i Vadehavet
og med sine 574 ha huser den ca. 120 fast-
‘boende og 10 varfter. Varft vil sige kunstigt
opkastet høj, hvor bolig, stald og lade tilhø-
rende forskellige familier ligger tæt side om
side. Der er kun få meter privat jord omkring
husens, resten er fællesareal. Vi har ca. 2,5
times ophold, og vi oplever øen på en kort
vandretur eller med hestevogn.



VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

   REJSER 2021

Lüneburg

Hitzacker

Wilseder

Pris:
Rejsens pris er kr. 1.950   pr. person i delt dobb.
værelse med bad og toilet. 

Tillæg for enkeltværelse:
kr.  250  - meget begrænset omfang.
Prisen dækker bustransport tur/retur, morgen-
kaffe med rundstykke, frokost og aftensmad på
dag 1. Overnatning med morgenmad samt af-
tensmad på dag 2. Krydstogt i Vadehavet, tog- og
hestetransport på øerne. Entre til Noldemuseum
og Den Danske Kirke i Husum. Drikkevarer dag
1 og 2 samt frokost dag 2 er for egen regning. 

Senest ved betaling af slutbeløbet skal man oply-
se om man vil benytte hestevogn eller vandre på
Hooge.
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Nordfriesland 2

Turens forløb
Efter opsamling i Munkebo, Kerteminde og Lange-
skov køres der til kaffepause et sted i Sønderjyl-
land. Derpå videre til Emil Noldes Museum, hvor
vi ser hans berømte malerier, huset og haven.
Herfra videre til frokost i Husum. Efter frokosten
besøger vi Den Danske Kirke i Husum - sponseret
af A.P. Møllers Fond og skabt af berømte danskere.
Sidst på eftermiddagen indkvarteres vi på hotel i
Husum. Inden aftensmaden vandrer vi et par
korte ture i Husum og nærmeste omegn - eller
man kan se byen på egen hånd. Vi spiser aftens-
mad på hotellet.

 

Ca. kl. 13 fortsættert vi det lille krydstogt til øen
Hooge (sejltid ca. 30 min.). Her har vi 2,5 times
ophold, og vi oplever øen på gå-ben eller fra en
hestevogn. Fra Hooge sejler vi til Schüttsiel på
fastlandet (sejltid ca. 40 min.), hvor vi afhentes
af bussen ca. kl. 18.00.
Forplejningen denne dag foregår for egen regning 
- dels på havnecaféer og dels på båden.

På vejen hjem holder vi en lille pause ved græn-
sekiosken og kører herefter videre til Agerskov
Kro, hvor vi får en afslutningsmiddag.

Hjemkomst i Langeskov ca. 22.30.

Turledere: 
Judith Lynggaard og Poul Erik Hansen

Efter morgenmad den følgende dag kører vi så
til havnen på Nordstrand og går om bord på Ad-
ler Express til Wittdün og øen Amrum yderst i den
tyske del af Vadehavet. Det er en sejltur på ca.
90 min. med mulighed for at studere stedets
dyreliv og den særlige vadehavsnatur. Ved ankomst
til Amrum stiger vi alle om bord i øens udflugsttog
som bringer os rundt på hele øen. Vandreholdet
sættes af undervejs og går hjem til havnen. Tilmelding: 

Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com   
eller tlf. 2245 1156.
Se tilmeldingsregler på forsiden.

Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rej-
sen er kun for medlemmer af foreningen.

Denne tur er overflyttet fra programmet i 2020,
hvor turen ikke kunne gennemføres pga. covid-19.

Turen er UDSOLGT, men det er muligt at blive sat
på venteliste. Kontakt Lilian.
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