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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 

 

Tirsdag 2. maj  -  Motionstur i Ferritslev

Start fra Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916A, 5863 Ferritslev.
Ruter 5 og 10 km
Turledere: Kirsten Josefsen og Iben Klug

Bustur til Fredericia lørdag den 6. maj
Der er endnu ledige pladser på denne madpakketur til
Fredericia..
Der er mulighed for enten at vandre en tur på ca. 15 km rundt
om Trelde Næs eller en byvandring på ca. 6 km i den indre by
i Fredericia med lokal guide. 

Man medbringer selv mad og drikke samt bestik m.v.
Fodslaw giver kaffe og brød om eftermiddagen.

Pris: kr. 175 for bustransport, husly i Madsbyparken, entre og guide i minibyen, byvandring med Fodslaw-
guide samt kaffe med brød om eftermiddagen. 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 1. maj. Tirsdag den 2. maj udsendes program og detaljer 
mm. til deltagerne pr. mail.

Vi  mødes kl. 19.00  
ved Stenmuseet Davinde, Udlodsgyden 52, 5220 Odense SØ (Phønix-grunden).

Vi prøver at finde nattergalen og efter turen er Fodslaw vært ved kaffe og brød.  

Tirsdag 16. maj  -  Nattergalevandring

Vandring i blæst ved Lodbjerg

Sjove eksperimenter i Kystcentret

Vandring ved havnen i Nykøbing

Byvandring med Kristian i Nykøbing

Tilbageblik på en fantastisk tur til Mors

45 deltagere fra Munkebo Fodslaw var i week-
enden på en dejlig tur til Mors.
Trods strid blæst over Limfjordens vande nød
vi vandreturene i de smukke omgivelser.
Der var mange muligheder for vandring - nogle
gik meget langt (30-50 km) - andre gik 6 eller
10 km. Og der var mange andre oplevelser:

- besøg på Kystcentret i Thyborøn
- tur med guide i Nationalpark Thy
- vandring i strid blæst ved Lodbjerg Fyr
- overdådig fiskebuffet på Hotel Pinenhus
- fællesspisning med andre vandrere lørdag
- besøg og smagsprøver på Skaldyrcentret
- bytur med guiden Kristian i Nykøbing
- besøg med guide på Støberimuseet
- vandring i molergravene
- besøg med guide på molermuseet
- besøg på Jeppe Åkjærs Jenle
- besøg i Kongenshus Mindepark på hjemvejen

Tak til alle for en rigtig god tur


