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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

Tirsdag 9. maj  -  Motionstur i Fraugde

Vi mødes kl. 19.00 ved Fraugde Kirke, Fraugdevej 67-69, 5220 Odense SØ.
Herfra går vi samlet til Fraugdegård, hvor vi skal se parken og bygningerne. 
Gårdens ejer Baron Torben Bille Brahe fortæller historien om bygningerne og
deres ejere, der bl.a. tæller Thomas Kingo. Herefter deles ruterne og den
lange tur går gennem skoven til Birkum Mose. Der er ruter  på 5 og 10 km

Turledere: Jørgen Svensson og Eva Gadegård Sørensen.

Uge 21 - VANDREUGE I MUNKEBO FODSLAW

Tidspunkter og mødesteder er følgende:

Mandag 22. maj kl. 10    

Tirsdag 23. maj kl. 16      P-pladsen i Præstegårdsskoven, Strandskovvej 9,
             Nordenhuse, 5800 Nyborg.
             Vi vandrer ca. 10 km. Så holder vi en god spisepause, hvor vi spiser den med-
                                         bragte mad. Derefter deltager vi i den ordinære tirsdagsvandring, som er 
                                         planlagt med start fra p-pladsen kl. 19 og slut kl. 21.
                                       
Onsdag 24. maj kl. 10      H.C. Andersen-skoven, p-pladsen ved Svendsagervej 98,  5240 Odense NØ.

Torsdag 25. maj kl. 10     Kristi Himmelfartsdag. P-pladsen ved Trente Mølle, Trentevej 7, 5672 Broby
                                      
Fredag 26. maj kl. 10       Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo. Mødested ved indgangen til 
                                         biblioteket.
                                Efter vandringen er der informationsmøde for deltagerne i Skotlandsturen i
                                         Munkebo Kulturhus.

Man medbringer hver dag mad og drikke samt øvrige fornødenheder til en hel dags vandring. Alle - også 
dem, der ikke skal med til Skotland - er velkomne til at deltage i én eller flere af disse ture. 
Turleder: Kirsten Josefsen - tlf. 24811232

Lørdag 27. maj -  Storebæltsvandring

Fodslaw Nyborg arrangerer denne førte vandring fra Nyborg til Kerteminde og hjem igen - en samlet stræk-
ning på ca. 42 km. Man kan afkorte turen til  ca. halvdelen ved at tage bussen hjem fra Kerteminde.

Start:                 kl. 8.00
Startsted:          Skovbrynet 17, 5800 Nyborg 
                          (bag Hotel Nyborg Strand).

Deltagergebyr:  kr. 100 inkl. stempel og forplejning bestående af
2 x kaffe/the med brød samt frokost med en øl/vand.

Alle er velkomne på denne tur.

Skal du træne til Camino’en, til Fodslaw’s Skotlandstur eller har du bare lyst
til at prøve, hvor langt du kan gå, så er der mulighed for det i uge 21. 
Vi vandrer hver dag ca. 20 km med en marchhastighed på ca. 5 - 5,5 km/t.

Så find vandrestøvlerne frem og kom med på én eller flere af turene.
Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Centertorvet i Langeskov Center, 5550 Langeskov


