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Mandag 19. april kl. 10:
Langeskov Center - 5 km - turleder: Leila Andersen
Torsdag 22. april kl. 10: 
Munkebo Idræts Center - 5/10 km - turledere: Inga Oxlund/Knud Pedersen
Mandag 26. april kl. 10:  
Kerteminde Minigolf - 5 km - turleder: Else Lohmann Rasmussen
Torsdag 29. april kl. 10:  
Langeskov Centret - 5/10 km - turledere: Margrethe Bakmand/Henning Nielsen
Mandag 3. maj kl. 10
Munkebo Idræts Center - 5 km - turleder: Anna Grethe Pedersen
Torsdag 6. maj kl. 10:
Kerteminde Minigolf - 5/10 km - turledere: Kirsten Glans/Aase Dahl Mackenhauer

TIRSDAGSTURE:
Tirsdag 20. april kl. 19:
Bytoften, Bytoftevænget, 5550 Langeskov - 5/10 km - turledere: Leo Petersen/Karin Petersen
Tirsdag 27. april kl. 19:
Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ - 5/10 km.
Turledere: Birgit Lundbæk/Ditte Rasmussen

Tirsdag 4. maj kl. 19:
Højbyhallen, Nørrelunden 20, 5260 Odense S.
Denne tur bliver en fællestur med byvandring i det gamle Højby med lokal guide. Denne del af
turen varer ca. 1/2 time. 
Herefter er der en vandring i området på ca. 5 km. Turleder: Lilian Munch Pedersen

Tirsdag 11. maj kl. 19:
Nattergalevandring. 
Mødested: Stenmuseet Davinde (Phønixgrunden), Udlodsgyden 52, 5220 Odense SØ.
Turleder: Jørgen Blohm

Nattergaleturen er én af de ture, der plejer at tiltrække mange deltagere. Turen i år bliver lidt
anderledes, da det - selv om der skulle blive lempet på Corona-restriktionerne - ikke vil være
muligt at servere den sædvanlige kaffe og ostemadder bl.a. på grund af afstandskrav.
Som reglerne er nu må vi være 50 deltagere - hvis det fortsætter vil vi naturligvis sørge for at gå
i flere grupper, hvis der kommer flere.

 

FODSLAWREJSER 2021
Der har jo været meget stille på rejsefronteen i efteråret 2020 og foråret 2021. Vi har desværre
måttet aflyse alle vores rejser/ture indtil nu.
MEN nu lysner det. Det ser ud til, at der inden længe åbnes op for at vi igen kan rejse til udlandet
- måske med nogle restriktioner, men alligevel. Så måske er det nu tiden at melde sig til vores
rejser i efteråret. Der er ledige pladser på følgende ture:

15.-19. september: Bremen/Helgoland
9.-16. oktober: vandrerejse til Cypern
Søndag 14. nov.: bustur til Novembervandring i Ejstrupholm
Fredag 3. december: juletur til Ribe og Schackenborg
Skt. Petersborg 16.-23. august:  turen er “udsolgt”,  men hvis du har lyst til at komme med
så kan du blive skrevet på venteliste.

Læs mere om rejserne på www.munkebofodslaw.dk. Tilmelding: kontakt Lilian - 2245 1156 eller
lilian.fodslaw@gmail.dk   


