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Kom på             tur med Eva 
Lørdag den 02-10-21 
Pak kaffekurven, og tag på en afslappet cykeltur ud i 
det blå, sammen med Koldings borgmester- 
kandidat for Venstre Eva Kjer Hansen og Trille 
 Nicolajsen plus andre som melder 7l. 
Du kan på turen, få en poliFsk snak med Eva og de 
byrådskandidater fra parFet, der er med 
Vi cykler denne gang Fl HOUENS ODDE. 
Vi cykler ad:   Birkemosevej, Eltangvej,  
Houens Odde. (På Houens Odde nyder 
vi det, der er i vores medbragte kaffekurv  
og snakker poliFk). Nr. Bjert vej, Skolebakken,  
Fjordvejen, Lyshøjalle, Hjem. Turen har en  
længde på 17 km. og tager ca. 2,5 Fmer. 
Vi mødes ved Rema 1000 på Lyshøjalle. 
Man kan også støde Fl på ruten ved nævnte lokaliteter der 
Køres igennem eller på de veje vi cykler på 
Giv gerne et praj, om du vil med, på telefon 
20457551 senest dagen før turen. 
Vi cykler igen den 16-10-21, 30-10-21, 06-11-21, 13-11-21   
Se nærmere på Venstres hjemmeside. 
Turen er arrangeret af parFforeningen Venstre i Kolding 

Tur 3 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http://givskud.gruppesite.dk/billeder/sommerlejr-houens-odde-2015/&psig=AOvVaw0LwpOmo2QwWi48pDiZ9lkQ&ust=1619352948651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCnvPztlvACFQAAAAAdAAAAABB7
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://godeminder.dk/landskaber&psig=AOvVaw0LwpOmo2QwWi48pDiZ9lkQ&ust=1619352948651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCnvPztlvACFQAAAAAdAAAAABA0
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://docplayer.dk/128172711-Samlet-kortlaegningsrapport-vvm-midtjyske-motorvej.html&psig=AOvVaw3lsWo18S-xKR6T1AERlmPt&ust=1619365294127000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj5nbqcl_ACFQAAAAAdAAAAABAV


Kom på             tur med Eva 
Lørdag den 16-10-21 
Pak kaffekurven, og tag på en afslappet cykeltur ud i 
det blå, sammen med Koldings borgmester- 
kandidat for Venstre Eva Kjer Hansen og Ane:e 
Juhl, plus andre som melder 7l. 
Du kan på turen, få en poliFsk snak med Eva og de 
byrådskandidater fra parFet, der er med 
Vi cykler denne gang Fl LØVERODDE (Stenholt) 
Vi cykler ad: Skamlingvejen, Skartved, Gl. Bjert, Varmarksvej, 
Stenderupvej, Stenholdtgade, Løveroddevej  
(Ved Ane\e nyder vi det, der er i vores  
medbragte kaffekurv og snakker poliFk). 
Turen har en længde på 20 km. og tager  
ca. 2,5 Fl 3 Fmer 
Vi mødes ved IBC på Skamlingvejen 
Man kan også støde Fl på ruten ved nævnte  
lokaliteter der køres igennem eller på de  
veje vi cykler på. 
Giv gerne et praj, om du vil med, på telefon 
20457551 senest dagen før turen. 
Vi cykler igen den 30-10-21, 06-11-21, 13-11-21 
Se nærmere på Venstres hjemmeside. 
Turen er arrangeret af parFforeningen Venstre i Kolding 
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Kom på             tur med Eva 
Lørdag den 30-10-21 
Pak kaffekurven, og tag på en afslappet cykeltur ud i 
det blå, sammen med Koldings borgmester- 
kandidat for Venstre Eva Kjer Hansen og Jørgen 
Mayer, plus andre som melder 7l. 
Du kan på turen, få en poliFsk snak med Eva og de 
byrådskandidater fra parFet, der er med 
Vi cykler denne gang Fl Fovslet skov  
og Svanemosen. Vi cykler ad: Hoppes vej,  
Ødisvej, Steppingvej, Fovsletgårdvej,  
Fovslet Skovvej, Svanemosevej, Tværfort 
(Ved Shelteren på Tværfort, nyder vi det,  
der er i vores medbragte kaffekurv og snakker poliFk).  
Turen har en længde på 21 km. og tager  
ca. 2,5 Fl 3 Fmer 
Vi mødes ved Vonsild Brugs  
Man kan også støde Fl på ruten ved nævnte  
lokaliteter der køres igennem eller 
på de veje vi cykler på. Giv gerne et praj, om du vil med, på 
telefon 20457551 senest dagen før turen. 
Vi cykler igen den 06-11-21, 13-11-21 
Se nærmere på Venstres hjemmeside. 
Turen er arrangeret af parFforeningen Venstre i Kolding 
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Kom på             tur med Eva 
Lørdag den 06-11-21 
Pak kaffekurven, og tag på en afslappet cykeltur ud i 
det blå, sammen med Koldings borgmester- 
kandidat for venstre Eva Kjer Hansen og Trille  
Nicolajsen, plus andre som melder 7l. 
Du kan på turen, få en poliFsk snak med Eva og de 
byrådskandidater fra parFet, der er med 
Vi cykler denne gang Fl Almind og Dons 
Vi cykler ad: Nørreskovgårdsvej, Kokbjerg, Almind,  
Donsvej, Vester Nebel. I Vester Nebel, har Trille  
nogle interessante steder vi kan besøge. Ved  
Almind kirke støder OLE ALSTED Fl os og vi  
nyder det der er i vores medbragte kaffekurv 
 og snakker poliFk. Turen har en længde på 20 km og  
tager ca. 2 Fl 2,5 Fmer 
Vi mødes ved Bramdrupdamhallen 
Man kan også støde Fl på ruten ved nævnte lokaliteter der køres 
igennem eller på de veje vi cykler på. 
Giv gerne et praj, om du vil med, på telefon 20457551 senest 
dagen før turen. 
Vi cykler igen den 13-11-21 
Se nærmere på Venstres hjemmeside. 
Turen er arrangeret af parFforeningen Venstre i Kolding 
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Kom på             tur med Eva 
Lørdag den 13-11-21 
Pak kaffekurven, og tag på en afslappet cykeltur ud i 
det blå, sammen med Koldings borgmester- 
kandidat for Venstre Eva Kjer Hansen, Birgi:e   
Krag og Jørgen Mayer plus andre som melder 7l. 
Du kan på turen, få en poliFsk snak med Eva og de 
byrådskandidater fra parFet, der er med. 
Vi cykler denne gang Fl Skanderup, Hjarup. 
Vi cykler ad: Hylkedalsvej, Skanderup Landevej,  
Skanderupvej, Hjarup Hjarupvej. På Skanderup 
Landevej 31 bor Essi Laub, som er underviser i  
Mountainbike og har et oplevelses-sport/center 
på adressen. Hun er også med på turen.  
(Et eller andet sted på turen nyder vi vores  
medbragte kaffekurv og snakker poliFk).  
Hjarup vej, Hjarup by, Koldingvej, Hylkedalvej 
Turen har en længde på 15 km og tager ca. 2,5 Fl 3 Fmer.   
 Vi mødes ved Seest Kirke. 
Man kan også støde Fl på ruten ved nævnte lokaliteter der køres 
igennem eller på de veje vi cykler på. 
Giv gerne et praj, om du vil med, på telefon 20457551 senest 
dagen før turen 
Se nærmere på Venstres hjemmeside. 
Turen er arrangeret af parFforeningen Venstre i Kolding 
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