
                                                                                                                                                                                                                                      

             VVVAAANNNDDDRRREEEFFFOOORRREEENNNIIINNNGGGEEENNN   MMMUUUNNNKKKEEEBBBOOO   FFFOOODDDSSSLLLAAAWWW   
               

                                       NYHEDSBREV NR. 4/2022 – UDSENDT  10. APRIL 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

   

__________________________________________________________________________ 
          

         Munkebo Fodslaw – Solbakken 726 – 5330 Munkebo – tlf. 2320 5425  –nielsole69@gmail.com - www.munkebofodslaw.dk 

           

                                                                                  

  

SIDEN SIDST 
 
2. april Nytårsmotion med Forårsfornemmelser
    

 
 

Så lykkedes det endelig at gennemføre vores 
Nytårsmotion– denne gang med forårsfornemmelser. 
123 deltagere mødte op til en god dag i Munkebo 
Kulturhus med bingovandring, kaffe med lækker 
kage og mange fine bingo-præmier. Ekstra fine i år, 

da vi har været så heldige at få et tilskud fra Nordea-
Fonden til vores arrangement. 
 

KOMMENDE TURE 
 

Tirsdag 19 april – aftentur i Munkebo 
 
Mødested: kl. 19.00 ved Munkebo Kirke, Fjordvej 

80, 5330 Munkebo. Kirken har i mere end 1 år været 
under renovering, og er pt. uden inventar, da 
væggene er under genopbygning og kalkning. I 
kirken vil der være en orientering om denne 
omfattende renovering, som vil føre til, at den 1000 
år gamle kirke vil få en ny indretning og far-

vesætning, som passer til et moderne kirkeliv. 
 
Herefter går vi en tur på kirkegården, hvor der i 
disse år nedlægges en del kistegravsteder. Det giver 

mulighed for nye anlæg og beplantning med stauder 
til glæde for bier og insekter, men også for os, som 
besøger kirkegården. 

Efter besøget går vi en tur på ca. 5 km. 
Turleder: Judith Lynggaard. 
----------------------------------------------- 
Tirsdag 26. april – Ringe sø 
 

Mødested:  kl. 19.00 ved p-pladsen ved Midtfyns 
Fritids Center, Søvej 34, 5750 Ringe. 
 

Det er en fællestur på 7-8 km. 
 

Turleder: Jørgen Blohm 
--------------------------------------------------------- 

Tirsdag 3. maj - Lykkesholm 
 

Mødested:  kl. 19.00 ved p-pladsen ved den gamle 
vandmølle, Magelundvej 1, 5853 Ørbæk. 
Det er en fællestur på 7-8 km. 
Turledere: Karin Trøst og Arent Josefsen. 

 

Tirsdag 17. maj – Hollufgaard 
 

Vi mødes kl. 19 ved Hestehaven 201, 5220 Odense 
SØ. Der er ruter på 5 og 10 km. 
 
Turledere: Lene og Arne Kristiansen 
---------------------------------------------------------- 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER 
 

24. april – madpakketur til Thorø og Thorøhuse 
 

Vi mødes kl. 10 på p-pladsen ved Thorøhuse 
Forsamlingshus, Drejet 7, 5610 Assens. 
 

Vi går en tur Thorø rundt med Birgit og Keld 

Rasmussen som guider. Turen øen rundt er ca. 3 km. 
Bagefter går vi en tur rundt i Thorøhuse, som er en 
meget smuk og særpræget lille by. 
 

Efter vandringen spiser vi den medbragte mad i 
forsamlingshuset, som vi har lejet til dagen. Fodslaw 
giver en øl eller vand til frokosten – øvrige 
drikkevarer medbringer man selv. 
 

TILBUD: 
Har man lyst til en længere vandretur kan man møde 

kl. 9.00 ved p-plads, Søndre Ringvej 20, 5610 
Assens. Herfra kan man gå sammen med Kirsten 
Josefsen en tur på ca. 3 km langs vandet til Thorø. 
Efter frokosten vandres tilbage til bilerne. 

Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nød-
vendig. 
 

 
 
10. maj – nattergalevandring 
Vi mødes kl. 19.00 ved Stenmuseet Davinde, 

Udlodsgyden 52, 5220 Odense SØ (Phønix-grunden). 
 

Vi prøver at lytte os frem til nattergalen og nyde den 
smukke sang og naturen. 
 

Tilmelding ikke nødvendig. 
Der er kun èn rute. 
Turleder: Jørgen Blohm. 

Efter turen er Fodslaw vært ved  
en øl eller sodavand. 

 
 


