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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Tirsdagsvandring ved Hollufgård den 24. maj kl. 19.00

Parken og skoven ved Hollufgård er smukkest netop nu. Efter en gåtur over mod
Universitetet og efter en tur langs med Lindved Å vender vi tilbage til skoven og 
parken omkring Hollufgård.

Vi krydser lidt rundt i parken, hvor der også bliver tid til at kigge lidt på området
 på egen hånd.

Mødested: P-plladsen ved Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ

Turledere: Arne Kristiansen og Lene Kristiansen. Turene er på hhv. 5 og 8,5 km. 

Lang træningstur lørdag den 28. maj kl. 7.00

Nyborg Fodslaw arrangerer denne lørdag en lang træningstur fra Nyborg 
til Kerteminde (ca. 23 km) og tilbage til Nyborg igen (ca. 25 km).
Munkebo Fodslaw er inviteret med på turen eller dele af den.
Turen starter fra Skovbrynet 17, 5800 Nyborg kl. 7.00 (ligger ved Hotel 
Nyborg Strand). Herfra går man dels langs kysten hvor det er muligt, 
dels på markveje og lign. så tæt på kysten som muligt.
Første del af vandringen slutter på Mødestedet, Strandvejen 10 i Kerteminde,
hvor Munkebo Fodslaw arrangerer frokostrast.
Her kan man købe kaffe/the, øl, vand og smørrebrød til Fodslaw-priser. Smørrebrødet skal dog bestilles 
ved tilmeldingen eller senest hos turlederen ved starten kl. 7.00.
Deltagerne sørger selv for transport til og fra Nyborg/Kerteminde. Alternativt aftales der en form for sam-
kørsel, når man ved, hvem, der deltager. Turen gennemføres som ført vandring med fortrop (Bo Nielsen) 
og bagtrop (Kristen Bonde Jensen). Ønsker man at gå en kortere tur (16 km til Kerteminde) kan man 
starte fra P-pladsen ved Nordenhuse kl. 8.20.

Tilmelding - senest torsdag den 26. maj.
Nyborg Fodslaw: Stig Gorm Jensen 6531 2722 eller Bo Nielsen 2442 2504- kasserer@fodslawnyborg.dk
Munkebo Fodslaw: Arne Kristiansen 2462 5697 - formand@munkebofodslaw.dk

En fantastisk tur til Holstensk Schweiz i maj måned.

48 Fodslaw-medlemmer deltog i turen til det smukke område ved Plön og
Malente. Vejret viste sig fra den allerbedste side, og alt var bare perfekt. 
Rigtig mange gode oplevelser, dejligt samvær, mange vandreture (ialt 85 km
+ “det løse”), et besøg på blomsterudstillingen i Eutin, et dejligt hotel lige 
ved Dicksee-promenaden - ja, der var bare alt, hvad der kendetegner en  
dejlig Fodslaw-tur.
På vores hjemmeside www.munkebofodslaw.dk er der en billedbog
fra turen. Stor tak til Arne og Lene for en perfekt tur. 

NÆSTE ARRANGEMENT

Aftentur med rejespisning - tirsdag den 7. juni

Kom og vær med til en hyggelig aften - alle medlemmer er velkomne - også selv om 
man ikke deltager i vandreturen.
Vi mødes kl. 19.00 ved Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo.
Efter ca. 5 km vandretur vender vi tilbage til forsamlingshuset, hvor vi spiser de 
lækre fjordrejer. Der er også noget til dem, der ikke er til rejer.
Foreningen er vært ved rejer og brød. Drikkevarer kan købes på stedet til Fodslaw-priser.
Efter rejespisningen er der mulighed for at vandre yderligere ca. 5 km som en sen aftentur.
Tilmelding: Erik Duerlund - tlf. 65322237 senest 1. juni.
Dette arrangement er kun for medlemmer.


