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SIDEN SIDST 
 

Sommerafslutning 25. juni 
49 medlemmer ønskede hinanden ”god sommer” ved 
sommerafslutningen hos Inge og Jørgen Blohm. Efter 
det store kaffebord, var der vandring, inden man 
spiste den medbragte mad og havde et par hyggelige 
timer. 

 

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

KOMMENDE TURE 
 

Tirsdag 16. aug.  -  motionstur i Odense  

Vi mødes kl. 19.00 på p-pladsen ved Vor Frelsers 

Kirke, Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.  
Det er en fællestur på ca. 8 km, og turen slutter i 
Lenes kolonihavehus. 
Turleder: Lene Rueskov Nielsen. 
----------------------------------------------------------- 

Tirsdag 23. aug. – motionstur i Pårup  
Vi mødes kl. 19.00 ved Pårup Kirke, Pårupvej 64, 
5210 Odense NV.  Det er en fællestur på ca. 7 km. 
Turledere:  Sigrid Rasmussen og Niels Ole Jensen. 
----------------------------------------------------------- 
Tirsdag 30. aug. – motionstur i Odense  
Vi mødes kl. 19.00 på p-pladsen ved Silvan, Roersvej 

33, 5000 Odense C. 
Det er en fællestur på 7-8 km med titlen ”Statuer i 

Odense”. 
Turleder:  Lene Rueskov Nielsen 
----------------------------------------------------------- 

SÆRLIGE ARRANGEMENTER 
 

Søndag 14. aug. – madpakketur til Krengerup 
Vi mødes kl. 10.00 ved Hørvævsmuseet, Nårupvej 
36, 5620 Glamsbjerg. 
Det er et meget smukt område at vandre i, og der er 
forskellige vandreruter. Karin og Arent er turledere 
og fortæller undervejs om godset og parken. 

Efter vandringen går vi til Hørvævsmuseet, hvor vi 
spiser den medbragte mad. Der er dækket op til os, 
og der er en øl/vand på foreningens regning. 

Man skal selv medbringe madpakke – men der må 
ikke nydes egne drikkevarer på museet. 
 
Efter frokosten er der mulighed for rundvisning på 

Hørvævsmuseet med guide. Det koster kr. 50 pr. 
person og skal bestilles/betales i forvejen. Vil man 
ikke på museet, afslutter man blot turen her. 

 

BEMÆRK:  Du skal tilmelde dig uanset om du vil 
med på museet eller KUN vandre og derefter spise 
madpakke efter turen. Karin og Arent har aftalt 

opdækning med Hørvævsmuseet samt en øl/vand til 
frokosten – derfor er det vigtigt med tilmelding. 
 

Tilmelding: Karin Trøst – tlf. 2382 3893 – 
karin.troest@mail.dk – senest 1. aug. 
Indbetaling til konto 3596 9060015349 – mobile pay 
36918 mrk. Krengerup” senest 1. aug. 
 

 
-------------------------------------------------------- 
Søndag 21. aug. – Ræthingemarch 
Fodslaw Midtfyn afholder den traditionsrige vandring 

i Davinde-området. 
 

Startsted:  Rolfsted Skole, Skolevej 6, 5863 Fer-
ritslev. 

Starttid: fra kl. 9.00 – alle skal være i mål kl. 16.00. 
Startkort: kr. 25 
Der er ruter på 5, 10, 17 og 25 km. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
----------------------------------------------------------- 
Søndag 4. sept. – Kertemindevandring 
Munkebo Fodslaw afholder igen Kertemindevandring 

Med start fra ”Kulturhus Fjorden”, Regnar Langesvej 
1, 5300 Kerteminde. 
Start: fra kl. 10-11 

Startkort: kr. 25 – børn under 12 år er gratis iflg. 
med voksne. 
Ruter: der er afmærkede ruter på 5, 11 og 22 km. 
Der kan købes mad og drikkevarer på startstedet. 

Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op. 
Vi opfordrer vores medlemmer til at møde op til en 
hyggelig dag sammen med vandrere fra nær og 
fjern. 
---------------------------------------------------------- 
FODSLAW-REJSER 
 

Gran Canaria – 29. jan. – 5. febr. 2023  
Der er stadig åbent for tilmelding – tilmeldingen 
slutter 15. august. 
 

Der er få ledige pladser til turen til ”Den Genfundne 
Bro” onsdag den 17. aug. og Teglværksvandring 
den 23. oktober. 
 

Tilmelding til alle rejser til Lilian – tlf. 2245 1156 eller 

lilian.fodslaw@gmail.com. 
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