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SIDEN SIDST 
 

Fjordens Dag 11. sept. 
 

 
 

Munkebo Fodslaw havde en god dag ved ”Fjordens 
Dag” ved Boels Bro. Vores stand var godt besøgt og 
der var god tilslutning til vores vandring med Niels 
Ole som turleder. 

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

Førstehjælpskurser i sept. 
48 Fodslaw-medlemmer kan nu kalde sig uddannet i 
Førstehjælp ved bl.a. hjertestop efter et 4 timers 
kursus hos Dansk Røde Kors. Det har været nogle 
gode og lærerige dage. 

Stor tak til indstruktør Ingrid Simonsen fra Dansk 
Røde Kors – og til TrygFonden, som gjorde det 
muligt for os at afholde det. 
----------------------------------------------------------- 

Krondyrsafari 20. – 21. sept. 
En hel busfuld glade Fodslaw-vandrere er netop 
vendt hjem efter en rigtig dejlig 2 dages tur til Vest-
jylland. Sikke en masse oplevelser vi havde i det 
smukke efterårsvejr.  
Esbjerg Havn, som nok overraskede de fleste, Blå-
vand, vandretur langs stranden og besøg på Tirpitz.  
Bustur i solnedgangen, hvor en helt utrolig og meget 

engageret guide fortalte om krondyrenes liv. Besøg 
på museet ”Flugt” og vandring ved Filsø samt  afslut-

ningsmiddag på Cafè Razz. 
Tak til Judith og Poul Erik for en fantastisk oplevelse 
krydret med det sædvanlige gode Fodslaw-humør.  
 

 
 

 

 

 

KOMMENDE TURE 
 

Lørdag 1. okt. – vandring og besøg hos 
Refsvindinge Bryggeri. 
  
Vi mødes kl. 13.30 ved Refsvindinge Bryggeri, 
Nyborgvej 80, 5853 Ørbæk.   
Der er en fællestur på ca. 8 km med rundvisning og 
smagsprøver på bryggeriet. 
Turleder:  Jørgen Blohm 
----------------------------------------------------------- 

Lørdag 8. okt. – motionstur i Ullerslev 
 

Vi mødes kl. 13.30 ved Ullerslev Forsamlingshus,  
Odensevej 44, 5540 Ullerslev.   
Der er en fællestur på ca. 8 km. 
Turleder:  Jørgen Blohm 
---------------------------------------------------------- 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER 
 

Onsdag 5. okt. - Rejseinformationsmøde  
 

Denne aften præsenterer vi foreningens rejsepro-
gram for 2023, og rejselederne fortæller kort om 
turene. 

Sted: Troelskærsalen, Lindøallèen 51, 5330 Munkebo 

Tid:    kl. 19.00-21.30 
Der serveres et let traktement. Drikkevarer købes til 
Fodslaw-priser. Det er gratis at deltage. 
 

Tilmelding senest 28. sept.: 
Judith – tlf. 2572 1202 eller pjel@post.tele.dk. 
----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ANNONCE 

Turledere søges til den kommende forårssæson 
 

Turudvalget holder møde den 3. okt., hvor forårets 
ture skal planlægges. 
 

Vi mangler turledere til 5 km mandag og/eller 5 km 

og 10 km torsdag i både Munkebo, Kerteminde og 
Langeskov. 
 

Det vil også være rigtig dejligt, hvis nogen vil tilbyde 
at planlægge og lede en tur enten lørdag/søndag 
indtil påskeferien eller tirsdag aften fra påske til 
sommerafslutningen. 

 
Det kunne være en tur i et område, som I kender 
godt og gerne vil vise andre. Det kunne også være 
en tur i èn af Odenses forstæder, et hjørne af enten 
Munkebo, Kerteminde og Langeskov, som vi ikke 
kender – eller det kunne være en tur lidt længere 

væk. Fodslaws medlemmer kører jo gerne efter en 

god oplevelse. 
Det kan enten være en fællestur på ca. 7-8 km, eller 
en tur, hvor der kan vælges 5 eller 10 km. I sidste 
tilfælde skal der så være to turledere. 
Kontakt formand for Turudvalget Kirsten Josefsen – 
tlf. 2481 1232 – thegirlfromla@live.dk. 
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Besøget hos Gartneriet Ellelund den 3. nov. 

er desværre AFLYST.  
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