
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/8 - UDSENDT DEN  12. maj 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Tirsdagstur til Stavis Å.
Tirsdag den 17. maj kl. 19.00 er der motionstur ved Stavis Å-dalen.

Stavis Å blev i begyndelsen af 1950’erne reguleret for at opdyrke ådalen. Men dalen er 
i dag et langstrakt naturområde af eng, rørsump og skov.  Der er køer, der græsser på engen, 
og man kan også se viber, blishøns og andre vandfugle.

Stavis Å er igen bragt tilbage til sit oprindelige forløb, og hele dalen fremstår som et ene-
tående naturområde - ikke mindst i begyndelsen af  maj. På turen kommer vi bl.a. forbi 
Jernalderlandsbyen, Ryds Å og  Carolinekilden.

Vi starter ved Næsby Hallerne, Maylandvænget 9, 5270 Odense N (kør ud ad Bogense-
vej, efter ca. 800 m drejes til venstre ad Ågade).

Turleder er Arne (9 km) og Jens Carlo (5 km). Turen arrangeres i samarbejde med Vandre-
foreningen “Fynboerne”.

Vi har gjort det igen!
Også i år stiller Munkebo Fodslaw det største hold
til LADYWALK i Odense.
De 3 Største hold:
Munkebo Fodslaw 216
Vildhopperne Humble 150
Nordfyns Kommune 138

Stor tak til Grethe Krongård for din indsats med at samle holdet.
Ialt deltager 4056 piger i LADYWALK i år. Hertil kommer så dem, der først melder sig til på selve dagen.

Næste bustur
Søndag den 17. juli er der bustur til Julemærkemarch på Dyrehavsbakken.
BEMÆRK: det er den 17. juli  (og ikke den 24. som annonceret i Fodslaw Tidende.) 
Vi deltager i den årlige Julemærkemarch til fordel for Julemærkehjemmene - der er
ruter på 2,5 - 5 og 10 km. Bagefter tid på egen hånd og frokost på Bakken.

Herefter besøger vi det nye Museum for Søfart i Helsingør, hvor der er bestilt rundvisning 
med guide. Vi afslutter turen med middag på hjemvejen.

Pris: kr. 675 pr. person inkl. bus, morgenkaffe med rundstykke, startkort, entré og guide på Søfartsmusseet og middag på hjemvejen.

Tilmelding og oplysning: Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk.

Rejseprogram for 2017

Kirkevandring 14. juni:  Arnes tlf. nr. i Fodslaw Tidende er forkert - det rigtige nr. er 24625697

Foreningens program for busrejser i 2017 er ved at være på plads. Der vil være følgende ture:

21.-23. april 3 dages bustur til vandringen “Mors Rundt” - en blanding af vandring og sightseeing
17. maj  1 dags tur til øen Sylt - mest udflugt, men lidt vandring på Rømø
Juni  Skotland 8 dage. Fly fra Billund eller København. 5 dage med vandring 14-24 km pr. dag. *)
6. august 1 dags tur til Orø-vandring. En blanding af vandring og udflugter.
3.-11. sept. Bustur til Normandiet og Brusselles. Mest udflugt med lidt morgenvandringer.
11.-18. okt. Amalfi-kysten, Italien. 8 dage. Vandring/udflugt. Fly fra Odense. Gislev Rejser/Munkebo Forslaw. 
*) Vedr. vandreturen til Skotland vil vi gerne på forhånd undersøge interessen for at komme med.  Kontakt turleder Kirsten Josefsen - 
tlf.  88 19 63 29 eller mail: thegirlfromla@live.dk, hvis du er interesseret i at komme med eller har spørgsmål. 
Bemærk: din henvendelse er IKKE en tilmelding, blot en afklaring af om der er interesse for en sådan tur.
Det endelige rejseprogram udkommer i oktober og tilmelding starter i begyndelsen af november. I starten af oktober vil vi invitere til
en rejseinformationsaften, hvor program for de enkelte rejser uddybes.


