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Stafet for Livet 13./14. august
Fodslaw havde 46 deltagere tilmeldt.
Flertallet af de tilmeldte Fodslawfolk
havde valgt at deltage i den hyggelige
fællesspisning lørdag aften i teltet.

Fra åbningen

Aftenhygge i Fodslaws telt

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag 27. august - madpakketur til Pipstorn Skov
Pipstorn Skov hører til Holstenshuus og rummer den største koncentration af
gravhøje på Fyn.
Vi mødes kl. 10.00 på P-pladsen ved Pipstorn Skov - Lucienhøj 16, 5600 Fåborg.
Der er mulighed for at gå ture af forskellig længde og i forskelligt tempo.
Den første del af turen følges vi ad og ser på nogle af fortidsminderne.
Efter vandreturen spiser vi den medbragte mad i en nyopført bålhytte i skoven. Der kan købes øl og vand
til Fodslawpriser, og der serveres kaffe. Der er toiletter ved p-pladsen.
Efter frokosten er der mulighed for at se lidt på egnen omkring Fåborg på egen hånd.
Øhavsmuseet arrangerer denne dag en midsommerdagdag, der hedder „Levende historie„ fra kl. 10-15.
Der vil være masser af aktiviteter og meget at kigge på og lytte til. Man kan også køre til Holstenshuus og
gå en tur i parken (entré 20 kr.), køre til Fåborg og gå Sundet rundt - en smuk tur, som kan gøres kort eller
lang, se lidt på Fåborg By med museer og Klokketårnet eller køre til Svanninge Bakker - eller køre hjem.
Samkørsel aftales medlemmerne imellem.
Der er ingen tilmelding - man møder bare op. Turledere: Karin Trøst og Arent Josefsen

Tirsdag 30. august - Motionstur fra Dalumgård
Mødested kl. 19.00: Dalumgård - Dalumgårds Alle 35, 5250 Odense SV. Parkering på Dalum Rideskole.
Kør helt om bagved (over gårdspladsen) til parkeringspladsen med hestetrailere.

På 10 km-turen går vi langs Odense Å til Bellinge på højre bred og hjemturen går på stier gennem skov og
krat med åen på venstre hånd.
Turleder: Kirsten Josefsen. Der er også en 5 km-tur. Turleder: Terje Tharaldsen.

Søndag 11. september - Vandring ved „Fjordens Dag„
Den lille idylliske havn „Boels Bro„ i Munkebo er igen i år ét af de store aktivitetssteder ved
Odense Fjord i forbindelse med „Fjordens Dag„. Årets tema er „Natur, Miljø, Sundhed og Kulturhistorie„. Munkebo Fodslaw har en stand på pladsen ved Boels Bro og laver i den forbindelse 2
vandringer i området. Der er turledere på alle ture.
Start kl. 10.00: 2 ruter på 5 og 8 km i området ved Munkebo Bakke.
Start kl. 13.30: 2 ruter på 5 og 8 km i området ved Munkebo Bakke.
Kom til „Boels Bro„ - oplev stemningen, se de mange stande om årets tema og gå en tur med Fodslaw.
Der er kaffe på kanden og en lille konkurrence i Munkebo Fodslaws pavillion.
Oplysninger hos Arne Kristiansen - tlf. 24625697. Tilmelding ikke nødvendig - alle er velkomne.

Information om rejser 2017
Den tidligere omtalte flyrejse til Amalfikysten med Gislev Rejser er taget af programmet bl.a. på grund
af prisen. Gislev Rejser gennemfører selv denne rejse, som man kan tilmelde sig via Gislev.
I stedet for planlægges en busrejse 4-5 dage til et sted i Tyskland - en rejse med vandring og kultur.
Nærmere om denne rejse på rejsemødet den 6. oktober.

