
  
 

 

 

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYHEDSBREV NR. 2018/10 - UDSENDT DEN 28. APRIL 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

Tirsdag 1. maj kl. 19.00 - Motionstur i Elmelundskoven
Mødested: Elmelundskoven, Elmelundsvej 47, 5200 Odense V.
Turledere: Erik Duerlund og Jørgen Svensson. Der er ruter på 5 og 10 km.

Elmelundskoven er den største nye skov, der er plantet i 100 år. 
Den er blevet til i samarbejde med Naturstyrelsen, Odense Kommune og
forsyningsselskabet VandCenter Syd. 

Skoven er bl.a. plantet for at sikre grundvandet til Odense.
Skoven består af ældre skov blandet med nyere skov med åbne arealer 
ind imellem. Der er mest grusstier og grusveje i området, og den nordlige 
del grænser op til den gamle hovedvej 1. 

Vi  mødes kl. 19.00 ved Stenmuseet Davinde, Udlodgyden 52, 5220 Odense SØ
(Phønixgrunden). Vi prøver at finde nattergalen, og efter turen er Fodslaw vært
ved kaffe og brød.

Alle er velkomne - tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op.  

Tirsdag 15. maj  -  Nattergalevandring

Lørdag 26. maj -  Storebæltsvandring

Fodslaw Nyborg arrangerer igen Storebæltsvandring.
Start: „Lær Dansk„ - Skovbrynet 17, 5800 Nyborg.
Mødetid: kl. 8.00
Turen er en 46 km lang ført vandring. Hastighed er ca. 6 km/t. 
Turen går fra Nyborg langs kysten til Kerteminde og tilbage.
Der spises frokost på Mødestedet, Strandvejen, Kerteminde. 
Efter frokosten er der mulighed for at stoppe turen og evt. tage bus tilbage til
Nyborg.

Pris: kr. 100 for startkort og forplejning. Beløbet betales på startstedet.

Nærmere oplysninger: Bo Nielsen - tlf. 2442 2504 eller bonie@gmail.dk.
Tilmelding er ikke nødvendig - man møder bare op på startstedet.
Bortset fra frokost medbringer man selv proviant til dagen.

Tirsdag 8. maj kl. 19.00 - Motionstur i Mesinge
Mødested: Mesinge Kirke, Mesinge Bygade 55A, 5370 Mesinge
Turledere: Birgitte Boesen og Hans Erik Jensen.

Til deltagerne i turen til Odense Sommerrevy den 12. maj - praktiske oplysninger
Solvejg Nielsen - foreningens kasserer - er “tovholder” for arrangementet og har billetterne med.
Kl. 17.45 Dem, der har bestilt picnic mødes med Solvejg uden for spiseteltet
Kl. 19.45 Mødes alle ved indgangen til revyteltet - dem, der ikke har spist med, får deres billetter her.

Parkering: 
Der er parkeringsmulighed på p-pladsen i skoven ved Skovalléen - indkørsel skråt over for ishuset ved 
Skovsøen.(ca. 200 m at gå).
Der kan også parkeres ved Den Fynske Landsby, hvorfra man går gennem skoven til teltet. (ca. 350 m).
Ellers må man parkere i skoven langs Sejerskovsvej eller på villavejene i nærheden. Der er udsolgt til 
forestillingen, så kom i god tid.

BEMÆRK: Ruten er ændret i

forhold til det tidligere udmeldte


