
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/20 - UDSENDT DEN 16. NOV. 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

HUSK:  Søndag den 27. november - Julemotionstur for hele familien

Tag bare familie og venner med til en frisk travetur og en hyggelig eftermiddag.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Søndag den 20. november - Vandretur på Kløverstierne i Nyborg 

Ifølge Fodslaw Tidende går turen på søndag til
Nyborg, hvor vi skal vandre en tur på Kløverstierne.
Turens forløb bliver således:

Vi mødes kl. 10.00 ved Lauses Grill, Vesterhavnen 1,
5800 Nyborg.

Herfra går vi alle først “rød rute” på 7 km, og herefter
går 10 km vandrerne “grøn rute” på 2,7 km.

De første 7 km går vi samlet allesammen i et tempo, der tilpasses deltagerne. Vi starter ved Lauses Grill
og går via lystbådehavnen, Dyrehavemøllen og “Dyrehaven” ud langs med Holckenhavn Fjord og via
jernbanestierne tilbage til Lauses Grill. Herfra fortsætter 10 km vandrerne via Nyborg Slot og voldene 
rundt i den indre by tilbage til Lauses Grill.

Turleder: Arne - vel mødt!

Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Munkebo Bibliotek/Forsamlingshus, Lindøalléen 49 
i Munkebo.

Der er der mulighed for vandreture på 5 eller 10 km ad afmærkede ruter i Munkebo By.
Efter turen er der hyggeligt samvær i forsamlingshuset, hvor foreningen er vært ved gløgg 
og æbleskiver samt kaffe.
 

NYT! - NYT! - NYT! - NYT! - NYT! - NYT! - NYT! - NYT! - NYT! - NYT!
Munkebo Fodslaw arrangerer fælles tur til Kerteminderevyen 2017.

Kerteminderevyen er populær - i 2016 blev den kåret som
den bedste revy i Danmark. Det betyder også, at vi skal
være hurtigt ude, hvis vi skal have billetter til en gruppe,
når salget starter den 1. dec.

Vi har valgt forestillingen torsdag den 15. juni 2017, hvor
vi skal se revyen og evt. spise stegt flæsk med persillesovs. 
Og vi skal købe billetter allerede nu!.

Billetpris: kr. 515 for revy inkl. middag
                 kr. 385 for revy alene

Hvis vi kan opnå rabat for et større antal billetter, kommer
det naturligvis deltagerne til gode.

Vil du med til en sjov aften sammen med andre Fodslaw-
medlemmer, så meld tilbage til kasserer Solvejg Nielsen -
solvejg.skyum@gmail.com eller tlf. 2691 3659.
senest 30. november. Tilmelding er bindende.
Husk at meddele om du vil være med til spisning.
Betaling skal ske så snart du får tilbagemelding om vi har
fået billetter. 


