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Tirsdag 11. august - Motionstur i Odense
Vi mødes kl. 19.00 ved p-pladsen ved Bazar Fyn, Thriges Plads 1, 5000 Odense C.
Der er ruter på 10 og 5 km. Turledere: Lene Rueskov Nielsen og Lilian Munch Pedersen.
10 km turen går langs kanalen, over Odins Bro og gennem det nye kvarter Skibhusengen tilbage til Bazaren.
På 5 km turen er der mulighed for at se små og store skibe og få sand mellem tæerne.

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag 22. aug. Turen går til Æbelø - en naturperle nord for Fyn

Tirsdag 18. august - Motionstur i Odense NV
Vi mødes kl. 19.00 ved  Paarup Kirke, Paarupvej 64, 5210 Odense NV.
Vi går i samlet flok mod vest ad jernbanestien og drejer mod nord langs Ryds Å. 
Holdet deles og går ad naturskønne stier til vi igen samles ved startstedet ved kirken.
Der er ruter på 10 og 5 km. Turledere: Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen.

Lørdag 29. aug. - Besøg på Rosa Danica

Vi skal både gå i vand, sand og på skovstier.
 
Vi mødes kl. 10 ved  Lindøhoved, 5400 Bogense. Herfra går vi i det lave 
vand (1,5 km) frem til Æbeløholm (1 km) og videre af den smalle sten/sand-
tange kaldet Brådet (1,5 km) inden vi er fremme på selve Æbelø.
Her går vi mod nord forbi en gammel skole og videre hen til resterne af en
gammel havn anlagt i 1930. Vi fortsætter til nordsiden af øen, hvor vi
kommer frem til fyret. Her spiser vi vores medbragte frokost.
På tilbagevejen deler vi os i 2 grupper - en kort tur, hvor man går tilbage til 
den gamle skole - og en lang tur, hvor vi går om på østsiden af øen og derfra 
mod den gamle skole, hvor vi mødes med den anden gruppe.

Den korte tur er ca. 11-12 km og den lange tur ca. 15 km (inkl. de ialt 8 km frem og tilbage til Æbelø). Vi
går i fællesskab tilbage via Brådet og Æbeløholm, inden vi igen vader over mod Fyn kl. 17 (lavvande).

Forventet hjemkomst til Lindøhoved kl. ca. 18.

Husk en god rygsæk med madpakke, forfriskninger og kaffe til en hel dag. Desuden sko til både vand og land.
Der er ikke toilet på Æbelø men ved startstedet ved Lindøhoved.
Tilmelding til turen er nødvendig - der kan være risiko for aflysning ved dårligt vejr. 

Tilmelding til Lars-Ole - tlf. 2235 7105 eller lars-ole50@hotmail.com senest 17. aug.
 

Vi har fået mulighed for at besøge Rosa Danica, som er én af vores største  producenter af potteplanter. 
Vi mødes kl. 13.30 ved virksomheden, Kertemindevejen 33, 5290 Marslev.
Lis og Torben Madsen viser os rundt i gartneriet - i en verden af potteplanter. Der produceres årligt 
14,5 mill. potteplanter på Rosa Danica, og i august er det de kendte potteroser, der produceres.
Rundvisningen varer ca. 1 time - herefter er der kaffe og kage i kantinen, inden vi med 
Kirsten Josefsen  som turleder går en tur på ca. 5 km. Det er gratis at deltage.
Arrangør af dette besøg er Judith Lynggaard. Af hensyn til arrangementet og kaffen
er tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Judith Lynggaard - tlf. 2572 1202 - pjel@post.tele.dk senest 22. aug. 

Rejser

Gran Canaria 4. - 11. november 2020 - der er stadig ledige pladser
Porto Santo 29. januar - 5. februar 2021 - tilmeldingen er startet - 15. aug.
slutter første runde af tilmeldingen og alle tilmeldte får besked. Herefter fortsætter til-
meldingen, så længe der er plads - dog senest 1. nov.
Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 - lilianmpedersen@gmail.com

Æbelø er på ca. 250 ha og består af Æbeløholm, Brådet og selve Æbelø. Det er en skovklædt ø med mange spændende 
områder botanisk set og med et rigt dyreliv. Man kan se både ørne og ravne samt dådyr og nogle enkelte mufflonfår.
Æbelø og det omkringliggende havområde blev fredet i 1998 og øen blev i 1995 købt af Aage V. Jensens Fond.


