
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2017/16 - UDSENDT DEN 17. okt.  2017

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

Lørdag 21. okt. kl. 13.30  - motionstur i Hudevad

Vi mødes ved Naturskolen Hudevad, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev.
Turledere: Kirsten Josefsen og Elin Knudsen. Der er ruter på 5 og 10 km.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag 29. okt. kl. 10.00  - motionstur på Stige Ø

Søndag den 5. november - Odense Å Vandring

Start:        Abildgårdsskolen,
                  Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ
Ruter:       5, 11, 17 og 23 km                

             
Startkort:  kr. 20.
Man kan møde op og starte, når man har lyst, men vil man gerne gå sammen med 
andre fra Munkebo Fodslaw, så mød op kl. 9.00.

HUSK: tilmeldingen til rejserne i 2018 starter 
onsdag den 1. nov. kl. 9.00

Tilmelding kan kun ske pr. telefon, mail eller personlig henvendelse til de nævnte personer.

 Tilmelding til turene til Peak District, Sauerland og Sivota  
                                    Arne - tlf. 2462 5697 - eller formand@munkebofodslaw.dk

                                                                                                       

Vi mødes på Stige Ø ved Søpavillionen, Østre Kanalvej 7A, 5000 Odense C.
Vi skal alle gå i den flotte natur langs Odense Kanal, helt ud til spidsen af
Stige Ø, hvorfra vi har en flot udsigt over Klintebjerg, Vigelsø og Odense
Fjord. Der er altid frik luft på spidsen og et spændende fugleliv.
Den korte tur går tilbage til Søpavillionen Den lange tur går tilbage langs
østsiden af Stige Ø og fortsætter til det gamle færgested for Stigefærgen,
gennem det velplejede kolonihaveområde Bågø og tilbage til Søpavillionen.

Turledere: Sigrid Rasmussen og Niels Ole Jensen. Ruter på 5 og 10 km.

Tilmelding til turene til Frijsenborg, Grænselandet og Nordsjælland/Skåne  
                                                                          Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

Normandiet Hitzacker, Celle og Lüneburger Heide

Årets sidste ture er godt overstået

Glade deltagere 
er forudsætnin-
gen for gode 
rejser.
Vi ses på vores
rejser i 2018.

Munkebo Fodslaw takker hermed alle, der har været med på én eller flere af vores rejser i 2017. Alle del-
tagerne har bidraget med godt humør og godt sammenhold, hvilket i høj grad har medvirket til at gøre
foreningens ture til noget ganske særligt. På årets 8 rejser deltog ialt 353 personer - ny rekord! 


