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Siden sidst
To fine arrangementer har været afholdt siden sidst.

Besøg på Stutteri ASK
70 medlemmer mødte op
til en dejlig aftentur i flot
vejr på Hindsholm.
Og de fik en fantastisk oplevelse. Et MEGET flot stutteri, som nok kun få af os
vidste at vi havde lige her
i vores kommune.
Heste i verdensklasse og
arkitektur i verdensklasse.
Det var helt overraskende og overvældende
- mon ikke mange af os er at finde på tilskuerpladserne næste gang, der er stævne på
ASK. Vi gik ca. 4 km frem og tilbage mellem
de to gårde - nogle gik så lige 5 km ekstra.
Tak til Judith og Poul Erik for et fantastisk
arrangement - det vil vi huske længe.

Kertemindevandring

112 vandrere fra hele landet var mødt op til vores Kertemindevandring. Der var flere roser til ruterne og vores
arrangement i det hele taget. Især det lækre smørrebrød
og lagkagerne var populære.
Tak til alle - deltagere, hjælpere i køkken og alt det andet,
ruter, startbord, salgsbord, parkering, rastplads, oprydning og meget mere. Uden jer kunne det ikke gøres.
Vi ses til Kertemindevandring i 2022.

Kommende arrangementer
Søndag 3. okt. kl. 10.00 - Digeruten og byvandring i Bogense
Vi mødes ved Turistkontoret, Vestre Havnevej 9B, 5400 Bogense.
Det er en fælles rute - først går vi Digeruten, som slutter ved turistkontoret - og efterfølgende kan der
fyldes lidt flere kilometer på tanken med en tur rundt i Bogense by.
Turleder: Henning Valter.
Lørdag 9. okt.kl. 13.30 - motionstur i Vissenbjerg
Vi mødes ved p-pladsen ved Vissenbjerghallen, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Ditte Rasmussen og Birgit Lundbæk.

Særlige arrangementer
Mandag 4. okt. - Rejseinformationsaften
Nu er der heldigvis udsigt til at vi kan rejse igen, så vi holder igen vores populære rejseinformationsaften.
Denne aften præsenterer vi foreningens rejseprogram for 2022 og rejselederne fortæller kort om turene.
Fynshoved
august 2010
Sted: Troelskærsalen,
Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

Tid:

Kl. 19.00-21.30.

Der serveres et let traktement i løbet af aftenen.
Drikkevarer kan købes til de kendte Fodslaw-priser. Det er gratis at deltage.
Tilmelding: Judith - tlf. 2572 1202 eller pjel@post.tele.dk senest 28. sept.
Dette arrangement er kun for medlemmer.

Madpakketur til Bøjden søndag 26. september .
HUSK sidste tilmelding er 19. september. Tilmelding til Lise Tofthøj . tlf. 2247 2683 - lit@chr61.dk
Sidste Fodslaw-ture i 2021
Der er kun få ledige pladser på årets sidste ture - så skynd dig at melde til, hvis du vil med.
Søndag 14. nov.: bustur til Novembervandring i Ejstrupholm med udflugt til “Den Hvide By” i Herning.
Fredag 3. dec.: Juletur til Ribe med besøg på Schackenborg Slot og frokost på Schackenborg Kro.
Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 - lilian.fodslaw@gmail.com. Læs mere www.munkebofodslaw.dk.

