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SIDEN SIDST 
 

90 medlemmer havde 7. juni en rigtig dejlig aften 
med den traditionsrige ”Rejespisning” 

Flotte vandreruter og hyggeligt vin-stop ved Bregnør 
Havn. 
 

 

 

 

 
Der var lækre fjordrejer i spandevis og aftenen blev 
som sædvanlig en stor succes. 

---------------------------------------------------------- 

KOMMENDE TURE 
 

Tirsdag 14. juni – Motionstur i Bullerup 
Mødested:  kl. 19 ved Superbrugsen Bullerup, Møl-
ledammen, Butikstorvet 5, 5320 Agedrup. 
Der er ruter på 5 og 10 km. 
Turledere: Ulla Kønskov og Gerhard Pankratz 
 

Tirsdag 21. juni – Motionstur i Langeskov 
Mødested:  kl. 19 ved Bytoften Langeskov, Bytofte-

vænget, 5550 Langeskov. 
Der er ruter på 5 og 10 km. 
Turledere: Leo og Karin Petersen 
---------------------------------------------------------- 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER 
 

Onsdag 15. juni – Valdemarsfest i Odense 
Vi deltager sammen med andre foreninger i den 

årlige fejring af Dannebrog. Kl. 19 i Rådhushallen i  
Odense. Entrè: kr. 25 -  mobile pay modtages på 
stedet. 

Lørdag 25. juni – sommertræf 
Vi mødes kl. 15 hos Inge og Jørgen Blohm, Bøge-
skovvej 37, 5540 Ullerslev. 
 

Fodslaw giver kaffe og brød, og bagefter går vi en tur 
på 5-8 km. Efter vandreturen spiser vi den medbrag-
te mad (indendørs). 
Fodslaw giver en snaps - øvrige drikkevarer samt 
bestik og service medbringes. 
 
Tilmelding: Jørgen Blohm - tlf.65391048 sen. 20. 

juni. 

 
----------------------------------------------------------- 
FODSLAW holder sommerferie i juli måned – 
rigtig god sommer til alle. 
-------------------------------------------------------- 
 

Søndag 31. juli – årets Ø-tur går til Tåsinge 
Vi mødes kl. 10.00 ved p-pladsen ved Valdemar Slot 
(Slotsalleen). Turen går gennem slotsområdet til 
Nørreskoven. Vi vandrer i skoven og langs vandet 
hen til åstedet, hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre 
døde. Vi får også et kig på den 400 år gamle 

Ambrosius-eg. Den samlede vandring er på 8-9 km, 
men kan afkortes, så man kun går ca. 5 km. 
 

Vi kører samlet til Bregninge Mølle, hvor der kl. 13 
serveres frokostplatte med øl/vand og kaffe med 
småkager. Pris for frokosten kr. 150. 
 

Man er naturligvis velkommen til at deltage i van-
dringen uden at deltage i spisningen. 
 

Tilmelding til turlederne senest 22. juli. Betaling for 
frokost skal ske senest 22. juli til konto 3596 
9060015349 – mobile pay 36918 – mrk. ”ø-tur” 
 

Turledere: 
Lars-Ole – tlf. 2235 7105 – larsole50@hotmail.com 
Kirsten – tlf. 5170 8411 – kvinding@hotmail.com 

 
----------------------------------------------------------- 
Tirsdag 2. aug. - sæsonstart på Fynshoved  
BEMÆRK NYT STARTSTED!.  
Vi mødes kl. 19 på p-pladsen helt ude på ”hovedet” 
(IKKE som sædvanligt ved Campingpladsen). 
Der er ruter på 5 og 10 km. 

Fodslaw giver en øl/vand efter turen. 
Turledere:  
Tage Damm og Lene Rueskov Nielsen. 
----------------------------------------------------------- 
 

LAGERSALG – RESTSALG – OUTLET 
 

Vi har et mindre lager af ”gamle” Fodslawjakker, som 
lige nu sælges for kr. 100,-  til de hurtige. 
 

Størrelse L og størrelse XL. 
 

Kontakt Solvejg  – solvejg.skyum@gmail.com eller 
tlf. 26913659.  
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