
  
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2021/8 - UDSENDT DEN 27. MAJ 2021

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

 

 

 

Nu er rejsesituationen heldigvis ved at se lysere ud og det ser ud til igen at blive muligt at rejse i både ind- 
og udland - måske med enkelte restriktioner. Vi tror de fleste medlemmer ser frem til igen at kunne sætte 
sig i en bus eller et fly og drage ud på vandringer og oplevelser i godt selskab med Fodslaw-venner.
Fodslaws rejser har jo altid været hurtigt udsolgt, men desværre har de sidste mange rejser måttet aflyses.
Men nu lysner det - og det er stadig muligt at komme med på vores rejser i eftersommer/efterår 2021.

Skt. Petersborg - 16.-23. august:          Der er udsolgt, men man kan stadig skrives på venteliste.

Jubilæumsvandring i Viborg - 5. sept.: Mange ledige pladser

Bremen - 15.-19. sept.:                           10-12 ledige pladser - sidste frist for tilmelding er 1. juli 

Cypern - 9.-16. okt.:                                 ledige pladser -  sidste frist for tilmelding er 1. juli  

Vandring ved Ejstrupholm - 14. nov.:   10 ledige pladser

Ribe og Schackenborg - 3. dec.:            10 ledige pladser

Tirsdag 15. juni kl. 19:
Dalum Rideskole, Dalumgårds Alle 35, 5250 Odense SV - 5/10 km.
Turledere: Lene Rueskov Nielsen/Kirsten Josefsen

     

Komnende arrangementer

Mandag 14. juni kl. 10:
P-pladsen ved Kerteminde Minigolf  - 5 km - turleder: Nina Kristensen
Torsdag 17. juni kl. 10:
Langeskov Center - 5/10 km - Turledere: Leila Andersen/Karin Petersen

 

 

TIRSDAGSTUR:

Lørdag 26. juni - Sommertræf  

 Efter vandreturen spiser vi den medbragte mad (indendørs).
 Fodslaw giver en snaps.
 Drikkevarer kan købes til Fodslaw-priser.

 Man medbringer selv - udover madpakken - kop, kagetallerken, bestik, tallerken,
 glas og snapseglas.

 Tilmelding til Jørgen Blohm, tlf.65391048 senest 20. juni.

Vi mødes kl. 15 hos Inge og Jørgen Blohm, Bøgeskovvej 37, 5540 Ullerslev.
Fodslaw giver kaffe og brød og bagefter går vi en tur på 5-8 km.

Dette arrangement er kun for medlemmer

FODSLAW-REJSER

Tilmelding til alle rejser: Lilian Munch Pedersen - tlf. 2245 2256 eller lilian.fodslaw@gmail.com

Og her kommer så et nyt rejsetilbud - den første rejse i 2022.
Flyrejse til Porto Santo 28. jan. - 4. febr.: Denne rejse var også på programmet i 2021, men blev
som så meget andet aflyst. Det er en uges ophold med All Inclusive i samarbejde med Aarhus Charter og 
med transport i bus til/fra Århus Lufthavn. Der er mulighed for mange aktiviteter - vandring, golf, cykelture, -
udflugter og afslapning. Program for turen medsendes som vedhæftet fil.
De, der var tilmeldt i 2021 har allerede fået tilbud om den nye rejse - men der er stadig plads til flere.
Tilmelding senest 1. juli, hvis du vil være sikker på at komme med.


