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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tirsdag 7. maj - Motionstur i Birkende
Vi mødes kl. 19 ved Hans Tausen Centret, Hans Tausensgade 29, 5550 Langeskov. Turen går til Urup Dam,
hvor vi vandrer rundt i mosen, som er Natura 2000 område. Vandrestien kan være lettere fugtig enkelte
steder, så husk godt fodtøj. Den korte rute, som er ca. 6 km, går direkte tilbage til Hans Tausen Centret.
Den lange rute, som er omkring 10 km, går tilbage til Hans Tausen Centret via Selleberg.
Turledere: Karin Trøst og Arent Josefsen.

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

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

Tirsdag 14. maj  -  Nattergalevandring

Tirsdag 21. maj - Motionstur i Årslev
Vi mødes kl. 19.00 ved „Husmandsstedet„, Over Bækken 1, 5792 Årslev
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Jørgen Svensson og Kirsten Josefsen.

Turleder: Jørgen Blohm

Flyrejse til Rhodos 7. - 14. oktober
Sidste frist for tilmelding er den 15. maj. Der er få ledige pladser.
Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

Søndag 12. maj - Forårsvandring i Odense
Fodslaw Odense er arrangører af denne nye forårsvandring. Ruterne går omkring Stavisåen, Jernalderlands-
byen, Stige, omkring Odense Havn og Skibhuskvarteret og over Odins Bro.

Startsted: Søhusskolen, Bispeengen 3, 5270 Odense N
Mødetid: 4, 8 og 10 km  kl. 8-11
  17, 23 og 31 km kl. 8-9
  Alle distancer/ruter er forskellige og kan tilbagelægges  
  fortløbende uden at passere sted 2 gange.
Startgebyr: kr. 20. 
Tilmelding: Ikke nødvendig - man møder bare op. 
                    Mød op kl. 9, hvis du vil gå sammen med andre fra Munkebo Fodslaw.

50 vandrere kom i går hjem efter en 4 dages bustur til Altes
Land og området omkring Hamburg. 
Endnu en gang fik vi masser af oplevelser - ud over dejlige
vandreture og det hyggelige samvær. En af de helt store op-
levelser var et besøg hos Airbus, som var virkelig imponerende.
Også Bremens bydmidte var spændende og indbyder til et læn-
gere besøg en anden gang.
Som altid en god kombination af motion, kultur, højt humør og
masser af mad. Og som en overraskelse - et Chantykor på ca.
40 mand (og en enkelt dame) underholdt os efter middagen
den sidste aften. Sikke en energi, og sikke god stemning de 
skabte.

Tak til Judith og Poul Erik for en rigtig dejlig og vel tilrettelagt
tur - det kan ikke gøres bedre.

Hjemme igen efter en fantastisk tur til Altes Land


