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  SIDEN SIDST 
33 seje vandrere deltog i vores tur til Færøerne med 
Lars-Ole og Kirsten som vandreledere. En rigtig fin 

tur, hvor man oplevede den smukke natur på Fær-
øerne – til tider også i regnvejr. Der var masser af 
oplevelser, dejlig færøsk mad og det sædvanlige 
gode Fodslaw-humør og gode stemning. Tak til 
turlederne for en rigtig god oplevelse. 

 

 
 
 

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

KOMMENDE TURE 

 
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. 
 
----------------------------------------------------------- 
Tirsdag 9. Aug. – besøg af Fodslaw Odense 

Vi byder vores naboforening velkommen til en tur i 
Munkebo. Start kl. 19 ved Troelskærsalen, Lindø-
alleen 51, 5330 Munkebo.  
Der er ruter på 5 og 8 km.  
Turledere: Bjarne Christensen og John Andersen. 
Efter vandringen er Munkebo Fodslaw vært ved kaffe 
og brød i Troelskærsalen. 

 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER 
 

Søndag 31. juli – årets Ø-tur  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 – ”ø-tur” 
 

Turledere: 
Lars-Ole – tlf. 2235 7105 – lars-ole50@hotmail.com 
Kirsten – tlf. 5170 –8411  kvinding@hotmail.com 
----------------------------------------------------------- 

Søndag 14. august – madpakketur til Krengerup 
Vi mødes kl. 10  ved Hørvævsmuseet, Nårupvej 36, 
5620 Glamsbjerg. 
 
Efter vandringerne spiser vi den medbragte mad i 
Hørvævsmuseet, hvor Fodslaw er vært ved en øl/-
vand.  

Efter frokosten er der mulighed for rundvisning i 
Hørvævsmuseet med guide. Det koster kr. 50,- som 
skal betales inden besøget. 
Læs mere om turen i Fodslaw Tidende eller på hjem-
mesiden. 
 

Tilmelding  sen. 1. aug. Til Karin – tlf. 2382 3893  

karin.troest@mail.dk. 
---------------------------------------------------------- 
 
FODSLAW-REJSER 
 

Gran Canaria – 29. jan. – 5. febr. 2023  
Alle medlemmer har fået tilsendt rejseprogram. 

Husk at tilmelde dig inden 15. juli, hvor vi tæller op 
hvor mange deltagere der er. Alle tilmeldte får 
herefter besked.  
 

Der er få ledige pladser til turen til ”Den Genfundne 
Bro” onsdag den 17. aug. 
 

Der er ligeledes ledige pladser på busturen til 

”Teglværksvandring” søndag den 23. okt. 
 
Læs mere om turene på hjemmesiden under ”rejser”. 
 

Tilmelding til alle rejser til Lilian – tlf. 2245 1156 eller 
lilian.fodslaw@gmail.com. 
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