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SIDEN SIDST 
 

Ø-tur til Tåsinge 31. juli 
47 deltagere havde en rigtig dejlig Ø-tur til Tåsinge. 
Vi gik i to hold gennem den smukke Nørreskov, hvor 
vi bl.a. så åstedet for Elvira Madigans og Sixten 
Sparres triste endeligt. Den lange tur gik desuden 
rundt om søen. Til slut mødtes alle til et fotostop 
under Ambrosius-egen, inden vi kørte til Bregninge 

Mølle, hvor vi nød en rigtig god frokost akkompag-
neret af den sædvanlige gode Fodslaw-snak og godt 
humør. 

Tak til Lars-Ole og Kirsten for en fin tur. 
  

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

   Madpakketur til Krengerup 14. aug. 

 

 
 

25 deltagere nød 
vandringen i det varme 

sommervejr ved Krenge-
rup Gods. 

Bagefter var der dækket 
op til madpakkespisning 
og besøg på Hørvævs-
museet.  
 

Tak til Karin og Arent for 
en spændende tur.  

KOMMENDE TURE 
 

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. Indtægten for startkort går til vores 

forening. 
 

Ruter: der er afmærkede ruter på 5, 11 og 22 km, 
Så der er mulighed for både lange og korte 
vandreture. 
Der kan købes mad, kaffe og drikkevarer på start-
stedet. 
 

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. Vandringen er for alle, så tag bare familien 
med.  
 

 
 

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

 

Søn.  11. sept. - Vandring ”Fjordens Dag”  

 
Vi mødes kl. 10.00 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:  Kirsten Josefsen.                                                    
 


