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             Kommende arrangementer

 Fodslaw-rejser

Absolut sidste udkald til vandrerejsen til Cypern 9.-16. okt. Der er få ledige pladser.

Onsdag 1. sept. Husk vores generalforsamling!
Tilmeldingen til spisningen i forbindelse med generalforsamlingen er slut - men man kan stadig møde op til
generalforsamlingen kl. 19. Foreningen er vært ved en øl/vand/glas vin under generalforsamlingen.

 

     Kertemindevandring 2021
     Søndag den 12. september 

Munkebo Fodslaw inviterer for 4. gang til “Kertemindevandring” i og omkring Kerteminde by.
Start/mål:    Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde
Distancer:    5, 11 og 22 km - afmærkede ruter
Starttider:    Kl. 10-11                 

På turene kommer vi rundt i Kertemindes hyggelige købstadsmiljøer og byens enestående maritime miljø i
havneområdet samt naturområdet  “Sybergland”. På de længere ruter går turen gennem de bynære skov-
områder langs med Kertemindebugten og skovene ved Lundsgård Gods. 

            

Startgebyr:    Startkort (deltagergebyr) kr. 25
          Børn under 12 år er gratis i følge med betalende voksne.
        
Tilmelding:     Tilmelding for enkeltpersoner er ikke nødvendig - man møder blot op ved startbordet.
Vandringen er for alle, så tag familie og venner med. På startstedet kan købes kaffe, drikkevarer og frokost.
 

UD I DET BLÅ ..... 
står der i Fodslaw Tidende
underdatoen 4. sept. 
Da bladet gik i trykken 
kendte vi ikke tid og sted
for turen, men det er nu 
på plads.
Det bliver det længe vente-
de besøg hos Stutteri ASK - 
se program her ved siden af - 
MEN bemærk dato og tids-
punkt!
Der bliver derfor ingen tur 
4. sept.

 Særlige arrangementer

Onsdag den 8. sept.
Besøg på Stutteri ASK ved Bogensø.
kombineret med en vandring.
Vi mødes kl. 16.00!! på Kristiansminde,
Bogensøvej 254, Bogensø - det er her
hestene er opstaldet. Her vil Kaj Rosenlund
fortælle om stutteriet, og vi ser de nye op-
visningsområder. Herefter går vi over til 
Schelenborg, hvor der er opdræt af stutte-
riets heste. Besøget varer ca. 1 1/2 time.
Efter besøget tager vi en vandring gennem skoven til stranden og tilbage
til bilerne, der er parkeret ved Kristiansminde. Vandreturen er ca. 5 km.
Tilmelding er ikke nødvendig. Man er velkommen til blot at deltage i
besøget hos ASK uden vandring. 
Turledere er Judith Lynggaard og Poul Erik Hansen.


