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Kom På  Strejfernes Motionsture

Ja COVIR-19 har sat sine 
spor i vores samfund og ikke 
mindst i vores lille forening. 
Vi har i flere måneder ikke 
kunne afholde vores træning-
sture, vi har ikke kunne være 
sammen med vores vandre-
venner, og dette savner vi.
Vi og alle andre vandrefore-
ninger har måtte aflyse deres 
arrangementer, men vi håber 
at I medlemmer stadig kan 
komme ud i naturen og gå 
ture, selvom det er uden ven-
nerne.

Vi har måtte aflyse vores 
Møn tur, Da Klinterotterne 
har aflyst Møn marchen og 
at vi vil beskytte jer medlem-
mer for nærkontakt det næste 
stykke tid.

Som I kan se inde i bladet, 
er stort set alle vandringer i 
Danmark aflyst. Vi håber at 
det begynder at lysne lidt, så 
alle igen kan komme ud og 
dyrke vores interesse at gå 
i naturen, vi ses på et eller 
andet tidspunt, på vandretur 
ude i det danske landskab.

Ladywalk som skulle have 
været afviklet den 25. maj, er 
blevet flyttet til Mandag den 
14 september her i Nakskov, 
vi har fået informeret alle 
hjælpere om flytningen og vi 
håber at I kan hjælpe, med at 
pakke og afvikle Ladywalk, 
i september i stedet for. det 
har givet nogle udfordringer, 
men vi håber vi får løst prob-
lemerne til den tid.

Det er begyndt at lysne foru-
de, Danmark bliver så småt 
ved at blive normaliseret og 
vi håber da også snart vi får 
gang i vores træningsturer.

Vi satser på at vi så småt 
starter vores træningsture op, 
ved vores motionsuge den 
8 juni, så fremt forsamlings 
forbudet ikke bliver forlæn-
get. men hold øje med vors 
hjemmeside og på vores 
facebook profil.
Men på en eller anden form 
skal vi nok få gennemført 
træningsturene, er forbudet 
stadig med forsamlinger over 
ti personer må vi gå to hold 
på hver sin rute.

Vi håber vi snart får normale 
tilstande i hele verden, dan-
mark og ikke mindst i vores 
lille forening.

Jeg overvejer at 
gifte mig med 

en tysker er det 
over grænsen?

hvad er ligheden 
mellem en kvinde 

og en mobiltelefon?

– når man lige har 
lært dem at kende 
kommer der en ny 

og bedre model.

Jeg ønsker jer alle en god 
sommer og pas  nu på jer 
selv i denne utrygge tid.

Nyt fra 
Kasseren

Skal man indbetale til 
Foreningen kan man gøre 
det på to måder

MobilePay 69 92 69
eller

Reg.nr. 0693 konto0045896
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TRÆLASTKOMPAGNIET

DIN LOKALE XL-BYG

TORBEN CHRISTENSEN - RØDBYVEJ 87 - 4900 NAKSKOV 

TLF. 5492 2711

Hvis du hører DING DONG i din 
mail, så lad være åbne den.
Det er jehovas vidner der arbejder 
hjemmefra.

Ny Hjemmsside Kontakt os
ingen opgaver er for små

Billedet er taget på en af mine 
gå tur, alene.

Dejligt at solen skinner og 
blomster på træerne.

Godt der er så mange smukke 
steder man kan gå i, i denne 
corona tid.

Gitte R

Vi tog turen til Langø, hvor vi gik en lille tur i området, 
Dejlig lille tur, hvor vi bla. så Langø havn og vi på Troldes-
tien og så alle de trolde som børnene have sat på jorden og 
i træerne.
Der kom en mand og fortalte at det var ham og hans børn 
der havde startet med at sætte troldefigurer på stien og det 
havde efterhånden udviklet sig at at der var rigtig mange 
børn der begyndt at lave trolde til pynt på stien .
Det var herligt vejr at gå i, solen skinnede fra en skyfri him-
mel.

Palle L
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Der er intet usædvanligt i at 
have ømme fødder engang 
imellem, men der kan gem-
me sig en alvorlig tilstand 
bag ømheden. Se, hvad det 
kan være, og hvad du gør 
ved det her.

Der er to former for ømme 
fødder. De der kommer af 
daglig brug og de der kom-
mer fordi der vittigligt er 
noget galt, men uanset hvad 
der er årsag til de ømme 
fødder, hæmmer det din mo-
bilitet.

Ømme fødder
Smerterne kan skyldes flere 
ting, såsom: 

Øget/uvant belastning 
Inflammation
Indeklemte nerver
Overbelastning

Fysisk abnormalitet

Her kan du se en mere uddy-
bende liste over de tilstande, 
der kan være skyld i ømme 
fødder.

Øget eller uvant belastning
Denne er helt ufarlig. Hvis 
du ikke er vant til at stå op 
i længere perioder, men er 
nødt til det for eksempel 
pga. et arrangement, eller 
hvis du har været på en deci-
deret vandretur, kan det give 
ømme fødder.

Problemet forsvinder i løbet 
af et par dage.

Ømme fødder skyldes dog 
ofte også dårligt eller for-
kert fodtøj, hvorfor det er 
en god idé at starte med at 
bruge andre sko end de van-

te i en periode og se, om det 
afhjælper problemet, inden 
du kigger videre på andre 
og mere usædvanlige diag-
noser.

Hælpudeirritation
Er den ømme del i hælen, og 
er tilstanden ikke gået over 
efter et par dage, kan det 
skyldes irritation af hælepu-
derne.

Det er oftest overvægtige, 
ældre og idrætsudøvere, der 
oplever dette problem, som 
skyldes stødskader, der gi-
ver blødning eller beskadi-
get bindevæv, der mindsker 
hælens stødabsorberende 
egenskaber.

Ømme fødder
www.nakskovwebtv.dkwww.nakskovwebtv.dk
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Støddæmpende såler og af-
lastning i helt op til 3 uger 
kan hjælpe her.

Hallux rigidus
Flere småskader mod sto-
retå kan give sig udslag i 
denne tilstand og give både 
nedsat bevægelighed og 
ømme fødder.

Urinsyregigt
Denne tilstand kaldes også 
for arthritis urica eller po-
dagra.

Det er oftest midaldrende 
mænd, der bliver ramt og 
sygdommen viser rammer 
i ”anfald”, der varer et par 
timer, hvor det ofte er sto-
retåen, der er øm, men den 
kan altså også forekomme 
i andre led end storetåens 
grundled. 

Da det kan ligne en infek-
tion, og symptomerne er 
rødt og hevet led, kan tils-
tanden blive forvekslet med 
infektion i begyndelsen af 
sygdommen.

Reumatoid artrit
Her har vi med en kronisk 
tilstand af inflammation at 
gøre, som giver hævelser, 
varme og ømme fødder. 

Forfodsnedfald
Den lægefaglige term for 
dette er metatarsalgi, og til-
standen ses oftest hos men-
nesker, der lider af forfods-
platfod.

Ligger metatarshoveder-
ne dybere end, hvad der er 
normalt, og udsættes for en 
større belastning, kan denne 
tilstand forekomme.

Dette vil ofte give ham-
mertåstilling af tæerne, men 
aflastning og tilpasning af 
indlægssål kan muligvis 
hjælpe de ømme fødder i 
disse tilfælde.

Cuboid syndromet
Dette opstår ofte i forbindel-
se med løbetræning gennem 
længere tid og giversmerter 
langs foden som følge af 
overbelastning.

De ømme fødder smerter 
mest under selve foden og 
forværres ved belastning, og 
derfor skal foden aflastes.

Det er også en god idé at 
benytte indlæg.

Mortons neurom
Denne nerveknude ses of-
test hos mennesker der lider 
af en flad forfod. 

Problemet giver sig udslag i 
sener klemmes og smerterne 
vil stråler ud mod tæerne.

Tarsale sammenvoksninger
Når to eller flere knogler er 
vokset forkert sammen og 
kan give deformitet. Ikke 
alle har gener, og derfor op-
dages den sjældne tilstand 
oftest ikke eller ved et til-

fælde, men er der gener vi-
ser de sig typisk i 10-12års 
alderen.

Kan give ufleksibel platfod-
hed med stivhed af bagfo-
den og smerter. Operation 
kan blive nødvendig.

Tarsal tunnel syndrom
Her er en nerve kommet i 
klemme eller dens grene er, 
og det kan give føleforstyr-
relser og/eller ømhed i fo-
den. 

Smerterne stråler ud i foden, 
men kan også stråle ud i un-
derbenet. 

Det er dog en sjælden tils-
tand, så kig på andre symp-
tomer og diagnoser, inden 
denne.

Sene dysfunktion
Denne tilstand ses oftest hos 
kvinder, der er fyldt 40 år.

Her vil der tillige med en 
øm fod være hævelser og 
smerter langs sener og fo-
dens inderside.

Tilstanden kan give platfod 
og fodens form kan ændre 
sig. 
 

Neuropatisk artropati
Diabetikere skal være sær-
lig opmærksomme på deres 
fødder, da de kan have ned-
sat smertefølelse.
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Perlestikkergade 23A, 4900 Nakskov
Tlf. 54 92 20 01

DAHL
 LOLLAND APS

AUT. ELINSTALLATØR

Når det sker, kan denne tils-
tand indtræde og føre til leds-
kader, fordi patienten fort-
sætter med at belaste leddene 
og dermed udsætter foden for 
mikrotraumer.

Svangsenebetændelse
Denne tilstand omtales også 
som Plantar Fasciitis. Her er 
der gået betændelse i svang-
senen og det giver ømme 
fødder. 

Tilstanden kan opstå ved 
overbelastning og give ondt i 
svang, hæl eller fod.

Tilstanden kan dog forebyg-
ges med sko som har en or-
dentlig stødabsorbering og 
indlæg.

Kan være et følgeproblem, 
der stammer fra hælspore 
(overbelastning hos idræt-
sudøvere), platfod eller hul-
fod.

Som I allerede har bemærket er Ladywalk blevet flyttet til 
mandag den 14. september, men startstedet er stadig det 
samme nemlig Lienlund parke, hvor vi glæder  os til at se 
jer.

Vi håber at jer der har givet tilsagn, om at hjælpe, at I sta-
dig vil give os en hjælpende hånd, selvom datoen er blevet 
ændret.

Vi håber ikke at der endnu engang vil komme ændringer. 
så vi endnu en gang må flytte eller aflyse helt

vi ses til
Ladywak i Nakskovkskov
mandag den 14. sept. 2020
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På grud af Corona virusen, er følgende arrangementer aflyst
Aflyste arrangementer i maj.
Gangforeningen Taaspidserne - “Hedelandsvandring” - lørdag den 2.
M. F. Klinkerotterne - “50. Møn March - JUBILÆUM” - lørdag den 2.
Fodslaw Vejle - “Vejle Ådal Vandring” - lørdag den 2.
M. F. Klinkerotterne - “50. Møn March - JUBILÆUM” - søndag den 3.
Fodslaw Sønderborg - “Gråsten Slotsmarch” - søndag den 3.
Postens Marchforening - “46. int. Postmarch” - søndag den 3.
V.M. Alugod - “Byvandring, Værløse” - tirsdag den 5.
Gangsportsforeningen Landstrygerne - “Landstrygernes Naturandring” - tirsdag den 5.
Motionsforeningen København - “Stor Bededags Aften Vandring” - torsdag den 7. 
Kjellerup Special - “Bjergvandring” - lørdag den 9.
Gladsaxe Gangsport - “Morsdagstravetur i Dyrehaven” - søndag den 10.
Fodslaw Odense - “Forårsvandring i Odense” - søndag den 10.
Fodslaw Grenå - “Fornæs March” - søndag den 10.
Grænseegnens Marchforening - “Vandring i Grænseegnen” - fredag den 15. 
Walking.dk - “Byen Rundt 100 km” - lørdag den 16.
Grænseegnens Marchforening - “Grænse Marchen” - lørdag den 16.
Fodslaw Viborg - “Hjarbækfjord Rundt” - lørdag den 16. 
Grænseegnens Marchforening - “Grænse Marchen” - søndag den 17.
Fodslaw Hadsund - “Hadsund Brovandring” - søndag den 17.
Rødovre gangforening - “Vandring på Vestvolden” - torsdag den 21.
Fodslaw Nyborg - “Storebæltsvandring” - lørdag den 23.
Fodtusserne Svendborg - “Ø-Vandring - Aftentur” - lørdag den 23.
Fodtusserne Svendborg - “Ø-Vandring” - søndag den 23.
Ladywalk - “Ladywalk” - mandag den 25. - ingen stempel.
Fodslaw Storstrøm - “De 3 broers vandring” - lørdag den 30.
Fodslaw Storstrøm - “De 3 broers vandring” - søndag den 31.

VI SCANNER dine gamle 
smalfilm over på DVD

Tlf: 42 17 68 06
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Aflyste arrangementer i juni.
Fodslaw Storstrøm - “De 3 broers vandring” - mandag den 1.
VeteranSupport - “VeteranMarch Helsingør” - lørdag den 6.
Slagelse Marchen - “Slagelse Marchen” - lørdag den 20. 
Slagelse Marchen - “Slagelse Marchen” - søndag den 21. 
Hærvejsmarchen - “Hærvejsmarchen” - lørdag den 27.
Hærvejsmarchen - “Hærvejsmarchen” - søndag den 28.

Aflyste arrangementer i juli.
Gangforeningen Rotna - “Bornholm Rundt Marchen” - fredag den 3.
Gribskovens Hårde Kerne - “47. Fødselsdagstur i Gribskov” - lørdag den 4.
Gangforeningen Rotna - “Bornholm Rundt Marchen” - lørdag den 4.
Gangforeningen Rotna - “Bornholm Rundt Marchen” - søndag den 5.
Fur Forenede Foreninger - “Fur Rundt” - søndag den 11.

Aflyste arrangementer i august
Gribskovens Hårde Kerne - “Gribskov-Vandring” - lørdag den 22.

Bestil Vandrekalenderen 2020eren 2020
allerede nu.          
Pris kr. 30,-
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Søndag den 19 juli 2020

 

Efter planen, skulle vi igen i år til bakken, men må se os nødsaget til at aflyse turen på 
grund af COVIR-19 sitautionen.

Men hvis man åbner op i Danmark og Julemærkemarchen må afholde arrangementet, 
lader vi en dør stå åben for alligevel at komme afsted. Julemærkemarchen holder møde 
om dette midt i maj, men som det ser ud nu må vi betragte turen som aflyst.

Men I kan læse mere om det i næste blad som udkommer omkring 1. juli

Vi vil godt opfordre jer medlemmer om at skrive til bladet om 
jeres private vandreture, evt. sende nogle foto med.

Det er historisk, det der sker i øjeblikket, og derfor ville det være sjovt hvis vi fik nogle små 
anedoter om hvordan, vi er kommet igennem Corona krisen her i vores vandreforening.

Vi  har allerede i dette nummer af Ruten, et par Corona vandreture, så det ville være spæn-
dende om I også ville være med til at, dokumenterer denne perioden vi er I.

Det skal ikke være flere A4 sider, man kan skrive meget med få ord og en eller to foto af 
turene.

Du sender dine indslag på mail. palle@strejferne.dk eller til en af bestyrelsesmedlemmerne
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FRISØR
HJØRNET

V/ Dorte Holm
H. Christoffersensvej 3, 4960 Holeby

Telefon 54 60 61 68
Åbent hele ugen

i uge 24 (8-6, 9-6, 10-6, 11-6 og 13-6)

Mandag den 8. juni 2020

Start: Marienlystvej
ved festlokalerne

Starttid: Kl. 17,00

Tirsdag den 9. juni 2020

Start: LiIenlund, 
  Rødbyvej
Starttid: Kl. 17,00

Onsdag den 10. juni 2020

Start: Midlerkampsvej 18
Starttid: Kl. 17,00

Torsdag den 11. juni 2020

Start: Friheden 34
Starttid: Kl. 17,00

Lørdag den 13. juni 2020

Start: Heesvej 37, Nakskov
Starttid: Kl. 16,00

Strejferne inviterer til vandreuge, hvor vi går en lille tur med jer, Turen  varighed er på 
cirka 1 timen.
 Bemærk der er forskellige startsteder, i denne uge så vi får set rigtig meget af Nakskov og 
dens natur.

Så fremt vi er over 10 deltagere bliver vi delt op i to grupper der går hver sin tur.

Vi tager forbehold for at turene kan blive aflyst.
Hold øje med vandreforeningens facebook profil

Helle Køser’s
Fodpleje

Østergade 8 - 4970 Rødby

24 46 55 03
www.hatten.dk

vvs - va - stål - værktøj -luftarter

    A/S P. Hatten & co
Sandvikenvej 1.  4900 Nakskov,  Tlf. 54 92 18 11

Sletten 7, 4900 Nakskov
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Horoskoper, håndlæsning 
og det at spå i kaffegrums 
er velkendte metoder til at 
blive klogere på ens person-
ligh ed og skæbne, men nu 
lader det til, at ens fødder 
også kan skrives på listen 
over utrolige ting, der kan 
sladre om menneskers ka-
raktertræk.

Det amerikanske medie 
Diply hævder, at der fin-
des 10 forskellige fodtyper, 
og at man kan udlede flere 
personlighedstræk ved hver 
slags.

De fire mest almindelige 
typer er: den romerske fod, 
den firkantede fod, den 
græske fod og den strakte 
fod. Se billeder af fødderne 
øverst på siden og find din 
egen type.

Dine fødder afslører mere 
end du vidste
Læs også: Se din babys ho-
roskop: Stærk skorpion eller 

følsom fisk?

1. Den romerske fod: Det er 
den mest udbredte, og tæer-
ne er proportionelle, de er 
alle lige, dog med storetåen 
som den største. Indehave-
re af den romerske fod er 
meget udadvendte og om-
gængelige, ligesom de er 
karismatiske. Denne type er 
ofte gode talere og forret-
ningsfolk.

2. Den firkantede fod: Her 
er alle tæer næsten lige lan-
ge, hvilket giver et meget 
firkantet udtryk. Kende-
tegnende for personer med 
denne type fod er, at de er 
rolige og fornuftige, når der 
skal træffes beslutninger, 
og derfor er de også meget 
pålidelige og praktiskorien-
teret.

3. Den græske fod: Også 
kaldet flammefoden, fordi 
den anden tå er længere end 
storetåen. Mennesker med 

denne type fod er ofte en-
tusiastiske og motiverende 
- især sportsfolk, kunstnere, 
offentlige talere og inno-
vatører har den fodform.

4. Den strakte fod: Disse 
fødder ser meget tynde ud, 
fordi tæerne ser ud til at 
være mast sammen. Sto-
retåen er typisk den største, 
og størrelsen falder for hver 
tå. Personlighedsmæssigt 
er folk med den strakte fod 
impulsive og hemmelighed-
sfulde, samtidig med at de 
værdsætter privatliv og kan 
have pludselige humørs-
vingninger.         

De seks andre fodtyper er: 
“Kan ikke skille lilletåen 
fra nabotåen”, “kan skille 
lilletåen fra nabotåen”, “lil-
letåen sidder på siden af fo-
den”, “hul mellem anden og 
tredje tå”, “skrå tredje tå” 
og endelig “dårlig plads til 
anden tå”.
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Havnegade 69, 4900 Nakskov, Tlf, 54 92 02 22
Vi holder af mad

Pasta med svampe, bacon og flødesauce

Ingredienser til pasta med svampe
400 gram pasta
150 gram bacon i tern
250 gram champignon
200 gram blommetomater
2 håndfulde rucola
1 lille potte persille
2,5 deciliter fløde
Salt og friskkværnet peber

Fremgangsmåde:

Pasta koges al dente i vand tilsat salt. 
Kogetid ses på pakken. Her har jeg brugt 
pasta af typen casarecce, men du kan også 
anvende pastapenne eller pastaskruer.
Bacon skæres ud i tern og steges på en 
varm pande.

Champignon børstes rene for jord og snittes 
i mindre stykker, hvorefter de kommes 
ved baconen. Steges grundigt. I stedet for 
champignon kan andre svampe anvendes, 
herunder bla. østershatte eller kantareller. 
Eller bland med forskellige slags, det bliver 
din pasta med svampe kun bedre af.

Blommetomater skæres i kvarte og kom-
mes ved den stegte bacon og champignon, 
hvorefter grofthakket rucola tilsættes.
Hæld fløden ved og lad det creme lidt ind.
Kom så pastaen ved, og hvis flødesaucen 
er blevet for tyk, kan du med fordel tilsætte 
lidt af kogevandet fra pastaen.

Vend finthakket persille i og smag din pasta 
med svampe til med salt og friskkværnet 
peber.

Den lækre svamperet med pasta nydes med 
et stykke ciabatta eller manitobabrød til.

En klassisk tomatsalat er også god til retten, 
som sagtens kan spises af både børn og 
voksne.
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FormiddagsturTorsdag

uge Dato:  Startsted: Starttid:

25 18 juni   Heesvej 37 9,30
26 25 juni  Lindevej 50 9,30

27 02 Juli  Heesvej 37 9,30

Alle Ture starter kl. 9,30
 Kom og vær med på vores formiddagsture. Vi går cirka 1 time i et tempo så alle 
kan følge med.

Vi beder dig om tilmelde dig turene, Bliver over 10 deltagere, går vi i to grupper

Bemærk  startsted på lige uger er: Lindevej 50, på ulige uger: Heesvej 37

Måske vil der blive træningsture i Juli måned, se i næste nummer af ruten

Klub Aftner & Hygge i klubben
Klubaftner og hygge efter træningsture m.m. må vi se i øjnene 
at det er indstillet i den kommende tid, Selvom det er det der er 
med til at gøre træningsture hyggelige, så i Kraft af Corona situa-
tionen, så må og skal vi overholde, de gældende regler, omkring 
COVIR-19 virussen. for at beskytte jer medlemmer.

Men det skal nok blive normale tider igen indefor et halvt til et helt 
år, tror vi. Så vi alle kan til at komme ud og gå i de kendte omgi-

velser og under de hyggelige former som før Corona krisen.
Vi glæder os

Opel i Nakskov /v/ Johnny 
SühlerOpel I Nakskov

v/ Allan Niemi
J. Suhler Aps
Rjukanvej 1

4900 Nakskov
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Mandagsture Torsdagstur
Start fra Strejfernes, Klublokale

Klostergade 24, 4900 Nakskov
Start fra Strejfernes, Klublokale

Klostergade 24, 4900 Nakskov

Der gå’s i et moderat  tempo, så alle kan 
følge med.

Måned/Dato Tid  Turleder

15 juni    17,00 Bestyrelsen
22 juni    17,00 Bestyrelsen
29 juni    17,00 Bestyrelsen

Vi beder dig om tilmelde dig turene.

Bliver der over 10 deltagere, går vi i to 
grupper

Efter turen udleveres der klistermærke 
til jeres Træningsbøger.

Vi går en tur på cirka en times tid

Måned/Dato Tid  Turleder

18 juni  17,00 Susanne
25 juni  17,00 Susanne

02 juli  17,00 Susanne

Vi beder dig om tilmelde dig turene.

Bliver der over 10 deltagere, går vi i to 
grupper 

Efter turen udleveres der klistermærke 
til jeres Træningsbøger.

Bemærk der kan forekomme aflysninger, alt efter hvordan situationen er omkring 
corona virusset, men vi håber at vi så småt kommer gang med træningsturene.

Mød os på cyberspace

HVEPSEmanden
Hvepse & Hvepsebo fjernes 

Tlf 21640338
Mail: Hvepsemanden4900@gmail.com  CVR 36738456

v/ Jan Hansen



Åbningstider salg:
Nykøbing F.   Mandag til 
Fredag 09:00 – 17:00 • Lørdag 11:00 – 14:00

Vordingborg   Mandag til 
Fredag 09:00 – 17:00 • Lørdag 10:00 – 13:00
Rødby   Mandag til
Fredag 09:00 – 17:00 • Lørdag 10:00 – 13:00

NYKØBING F.
Havnepladsen 2 · Tlf. 54 84 35 00

RØDBY
Færgevej 17 · Tlf. 54 60 52 02

VORDINGBORG
Næstvedvej 70 · Tlf. 55 37 60 30www.autocentro.dk

Tandlæge
Susanne Thrane

Mandag 9.00 – 17.30
Tirsdag 8.00 – 16.00
Onsdag 8.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 15.00

Åbningstider

Tlf. 54606208
Skolevej 1, 4960 Holeby

Exam. assurandør Peter Kamper
Vestlolland

Tlf. 54 84 19 51 Mob. 21 13 80 08 
E-mail: pk@stofo.dk

www.stofo.dk/

 

 e.mail: Info@dan-rev.dk

Østergade 2, 4970 Rødby Telefon 54 60 24 20


