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Tirsdag 22. juni kl. 19:
Kølstrup Forsamlingshus, Kertinge Bygade 83, 5300 Kerteminde -  5/10 km.
Turledere:  Sigrid Rasmussen/ Niels Ole Jensen

     Første tirsdagstur efter sommerferien er tirsdag den 27. juli kl. 19 på Fynshoved 

Kommende arrangementer

Mandag 21. juni kl. 10:
Munkebo Idræts Center  - 5 km - turleder: Kirsten Boysen

Torsdag 24. juni kl. 10: 
P-pladsen ved Kerteminde Minigolf  - 5/10 km - turledere: Else Hansen/Niels Mortensen
Mandag 28. juni kl. 10:
Langeskov Center - 5 km - turleder: Kirsten Konge

 

 

Mandags- og torsdagsturene fortsætter hele juli - se Fodslaw Tidende eller hjemmesiden

TIRSDAGSTUR - denne tur er den sidste inden sommerferien

Lørdag 26. juni: Sommertræf hos Inge og Jørgen Blohm. Har du husket at tilmelde dig? 
- ellers kan du nå det endnu - tlf. 65391048 senest 20. juni

 Fynshoved august 2010  

Lyø Juli 2010

  

Søndag 1. august - Ø-tur til Svelmø  
Vi mødes kl. 9.45 på Østergyden 47, 5600 Fåborg. Karin og Arent vil være der for ar anvise P-pladser.
Med traktorbus køres vi over til Svelmø i 2 hold.
1. hold sættes af på Lille Svelmø og går til Jans Gård (et par kilometer).
2. hold hentes og køres til gården.
Herefter er der rundvisning på øen, hvor vi alle går op til øens højeste punkt og nyder udsigten. 
Der vil være fortællinger undervejs. 
 Herefter er der 3 muligheder:
1. Man kan gå hele øen rundt - ca. 7 km
2. Man kan gå den halve ø rundt - ca. 3 km
3. Man kan gå tilbage til gården - ca. 500 m
Herefter samles alle til frokost - udeservering under parasoller. 
Der serveres hakkebøf af eget kødkvæg, bløde løg og kartofler/sovs. En øl/vand og kaffe er med i prisen.
Pris: kr. 280 pr. person - prisen dækker traktortur, guide, middag inkl. en øl/vand og en kop kaffe. 
Beløbet indbetales på konto 35969060015349 - mobile pay 36918.
Turledere: Karin Trøst og Arent Josefsen
Tilmelding: 
til Karin Trøst - tlf. 2382 3893/karin.troest@mail.dk sen. 12. juli.

BEMÆRK:
Der er begrænset antal pladser - maks. 50 personer. Vi er derfor
nødt til at sikre os at alle har fået information om turen, inden til-
melding starter. 
Tilmelding starter derfor først 1. juli, når alle har fået Fodslaw Tidende. 

 Særlige arrangementer

Denne tur er kun for medlemmer

OBS! OBS! - AFLYSNING

Valdemarsfest i Odense
15. juni er desværre aflyst.

Munkebo Fodslaw er kommet på video
Klik på www.munkebofodslaw.dk og se den fine
video, som Henning Valter har lavet. Den ligger
lige nu på forsiden og under “Info”.


