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Tirsdag den 25. april
Vi mødes til motionstur kl. 19.00 på P-pladsen ved Bazar Fyn, Thriges Plads 3, 5000 Odense C.
Turen starter med en kort præsentation af startstedet og turen, inden 
vi starter i samlet flok i roligt tempo. Jernbanen passeres hævet et godt
stykke over skinnerne. Vi ser gamle og nye huse og kommer til slut til 
en frisk skov, hvor træerne er ved at være grønne.
Grupperne skilles, og den korte tur går forbi bl.a. Havnebadet. Der bliver
dog ikke mulighed for en dukkert i denne omgang. De øvrige “sætter 
det lange ben foran” og skal se lystbåde, gå over vandet og opleve et af
Odenses gamle kolonihaveområder, før vi igen kommer tilbage til Thriges 
Plads. Der er ruter på 5 og 10 km. 
Turledere er Sigrid Rasmussen og Niels Ole Jensen

Til deltagerne i busturen til Sild 
                   den 17. maj
                         HUSK: 
sidste frist for betaling af deltagergebyr
er den 17. april.

Tirsdag den 18. april
Vi mødes kl. 19.00 ved Aunslev Kirke, Aunslev Kirkevej 5, 5800 Nyborg.
Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Stig Gorm Jensen og Fodslaw Nyborg

   LADYWALK - 29. MAJ I ODENSE

HUSK:  sidste frist for tilmelding er 24. april.

Tilmelding: Grethe Krongaard, 
krongaard@munkebo-borger.dk 
eller tlf. 65975020/29845120.
Ved tilmelding skal anføres 
størrelse på t-shirt. 

Familievandringen på 3 km
havde deltagelse af den yngste
generation, der blev belønnet
med påskeæg efter vandringen

Tak for en dejlig vandredag
Østfynske Forårsvandring blev nøjagtig som vi kunne ønske os det.
Fantastisk forårsvejr, dejlige ruter, hyggelige rastepladser med god forplejning og mange deltagere fra nær
og fjern. 222 vandrere var mødt op for at vandre fra 3 til 40 km.
Tak til alle deltagere og ikke mindst hjælpere - for jeres indsats. Det er rigtig dejligt at mærke den store
opbakning til vores aktiviteter i Munkebo Fodslaw.

Hygge i forårssolen på rasten i
Davinde. Mange blev siddende 
lidt længere end normalt for at 
nyde solen og den gode mad

Største hold var en vandreklub
fra Nordtyskland, som her får
overrakt diplom og pokal af
vores formand.


