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SIDEN SIDST 
 

Bustur ”Genfundne Bro” 17. aug. 
 

 
 
46 deltagere deltog i en rigtig dejlig bustur til ”Den 
Genfundne Bro”. Ved broen havde vi en fantastisk og 
engageret guide, som fortalte mange gode historier 
om broen og specielt om jyders tankegang og tilgang 

til tingene.  Det var rigtig morsomt. Bagefter kørte vi 
til Klostermølle, hvor de mest seje tog turen op til 
Sukkertoppen for at nyde den fantastiske udsigt. 
Turen sluttede med de sædvanlige gode frokost ved 

Hennings bus. 
Tak til Kirsten Josefsen og Bjarne for en rigtig fin tur. 
----------------------------------------------------------- 

Kertemindevandring 4. sept. 
 

 
 

De havde en god dag i det flotte sensommervejr med 

flotte ruter gennem Kerteminde by og Sybergland. 
 

Som sædvanligt stillede mange af vores medlemmer 

op for at gøre en indsat, så dagen kunne afholdes på 
allerbedste måde. 
 

Tak til alle – køkkenpersonale, salgspersonale, rute- 
afsættere, p-vagt, og opryddere og mange andre. 
Uden jer kunne det ikke gennemføres. 
 
Turen gav et pænt overskud til vores forening. 

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

KOMMENDE TURE 
 

Sønd.11. sept. - vandring ved Fjordens Dag  
Vi mødes kl. 10.00 på p-pladsen ved Fodslaws stand 

ved ”Fjordens Dag”, Boels Bro, 5330 Munkebo. Ruten 
er på 5 km. i området ved Boels Bro og Munkebo 
Bakke. Det er gratis at deltage. 
 
Turleder: Niels Ole Jensen 

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

Lørdag 17. sept.  – vandring i Sybergland – 

NU med naturvejleder!  
Vi mødes kl. 13.30 på p-pladsen ved Kverneland, 
Tårup Strandvej 25, 5300 Kerteminde.  
Herfra går vi til info-huset i Sybergland. Naturvej-
leder Tonny Jack Nielsen fortæller om Sybergland, 
som i årenes løb været igennem store forandringer. 
Han fortæller også om det rige fugleliv og strand-

engene, som omgiver søerne i området, og om af-
græsning af det flotte Skotske Højlandskvæg, så vi 
bliver klogere på det smukke område. 

Ændringen i programmet skyldes, at Gårdbutikken 
Sybergkvæg lukkede i forsommeren. 
 

Der er ruter på 5 og 8,5 km. 

Turdere:  Poul Erik Hansen og Judith Lynggaard. 
-------------------------------------------------------- 

Lørdag 24. sept. – motionstur i Langeskov 
Vi mødes kl. 13.30 på Centertorvet i Langeskov 
Center, 5550 Langeskov. 
Der er ruter på 5 og 10 km. 

Turledere:  Lene Mikkelsen og Tage Mikkelsen. 
---------------------------------------------------------- 
SÆRLIGT ARRANGEMENT 
 

Søndag 18. Sept. inviterer Fodslaw Odense til fæl-
les vandretur i Odense for de fire fynske Fodslaw-
foreninger. 

Mødested: Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 SØ. 
Tid: kl. 9.30. 
Ruter: 5 og 10 km. 
Der er kaffe og kage undervejs. HUSK KOP! 
Det er gratis at deltage – tilmelding ikke nødvendig. 
----------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

 
 
 

77 deltagere fra 
nær og fjern  
havde fundet 
vej til ”Kultur-
hus Fjorden” for 
at deltage i 
Kertemindevan-

dring 2022. 

 
FODSLAW-REJSER 

 
  Der er stadig ledige pladser til turen til Tegl-   

  værksvandring søndag den 23. oktober. 
 

  Vi skal deltage i Fodslaw Sønderborgs vandring,  

  hvor der er ruter på 6 og 10 km. 
  Herefter er der udflugt med guide til Sønderborg 
  og senere er der mulighed for grænsehandel. 
 

  Dagen slutter med middag på Slukefter Kro ved  
  Vojens, hvor der er to retter mad inkl. en øl/vand 
  eller et glas vin. 
 

  Prisen for turen er kr. 725,-  pr. pers. 

  Prisen dækker bustransport, morgenmad på  
  startstedet, startkort, eftermiddagskaffe og  

  aftensmad på hjemturen. 
 

  På startstedet kan der købes frokost samt  kaffe  
  og drikkevarer. Frokosten er for egen regning. 
 

  Tilmelding til Lilian – tlf. 2245 1156 eller  

   lilian.fodslaw@gmail.com. 
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