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Onsdag 11. august kl. 18.30 - besøg hos Odense Fodslaw
En af de ældste traditioner i foreningen er at Munkebo Fodslaw og Fodslaw Odense besøger hinanden -
skiftevis i Odense eller Munkebo.

I år er det vores tur til at besøge Fodslaw Odense.
Vi mødes onsdag den 11. august kl. 18.30 - BEMÆRK at det er en onsdag og kl. 18.30. 
Denne tur erstatter vores sædvanlig tirsdagstur i denne uge.
Mødestedet er Søhusskolen, Bispeengen 2, 5270 Odense N. Der er 2 ruter - ca. 5 km eller ca. 8 km.
Efter turene er Fodslaw Odense vært ved kaffe og brød. 
Der er ingen tilmelding - man møder bare op til en hyggelig aftentur sammen med naboforeningen.

Tirsdag 3. aug. kl. 19:
Ullerslev Forsamlingshus, Odensevej 44, 5540 Ullerslev - 5/10 km - 
turledere: Kirsten Josefsen/Jørgen Blohm

 Fodslaw-rejser

Her i eftersommemren og efteråret kan vi heldigvis se frem til endelig at komme på rejse med Fodslaw efter
et år med mange aflysninger. Status på de først kommende rejser er:
Søndag 5. september - 1 dags bustur til Fodslaws jubilæumsvandring i Viborg
Det er en festlig dag med deltagere fra Fodslawforeninger fra hele Danmark - stor brunchbuffet og vandring
på 5 eller 10 km. Efter vandringen er der kaffe og kage samt underholdning. Vi slutter dagen med guide
rundt i Viborg og ølsmagning med tapas på Viborg Bryghus. Turleder er Bjarne Christensen og Niels Ole.
Vi skal have flere med, hvis turen skal gennemføres, så skynd dig at melde til.
Absolut sidste tilmelding er den 31. juli.

15.-19. september - 5 dages bustur til Bremen og Helgoland.
Vi bor på et dejligt hotel lige midt i city, så der er rig mulighed for at udforske byen. Desuden skal vi bruge
en dag på Helgoland og en dag i Bremerhaven inkl. havnerundfart. Der er mulighed for et besøg på Merce-
desfabrikken (mod tillæg). Turen er med All Inkl. - dvs. sige alle måltider inkl. drikkevarer (bortset fra fro-
kost på Helgoland
Kom med på en tur med masser af oplevelser med andre Fodslaw-folk. Turleder er Wolfgang Stammer og
Lilian Munch Pedersen.
Sidste tilmelding er den 31. juli

Kommende arrangementer

 Særlige arrangementer

9.-16. oktober - flyrejse til Cypern - 8 dage
Turen er primært en vandrerejse med Hanne og Knud som vandreguider. Men alle kan deltage og blot gå
mindre ture eller bare nyde solen og varmen. Niels Ole er turleder og arrangerer forskellige ture i området.

Tilmelding til alle ture til Lilian Munch Pedersen - 2245 1156 eller lilian.fodslaw@gmail.com.
Læs mere om turene på vores hjemmeside munkebofodslaw.dk

Kære medlemmer
Selvom vi har kunnet vandre sammen mandag og torsdag hen over sommeren, så er det 
først nu her sidst i juli, at efterårssæsonen i Munkebo Fodslaw “officielt” starter.
Mandags- og torsdagsturene fortsætter som sædvanligt på skift mellem Munkebo, 
Kerteminde og Langeskov. Se datoer i Fodslaw Tidende eller på vores hjemmeside.

Tirsdag 27. juli kl. 19.00
Første tirsdagstur er som sædvanligt turen til Fynshoved.
Vi mødes på p-pladsen ved Fynshoved Camping og går herefter 5 eller 10 km i den 
fantastisk smukke natur. 
Turledere: Jørgen Svensson og Birgit Lohmann.
Og som traditionen siger, så skal turen sluttes af med en is ved campingpladsens ishus.


