
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/12 - UDSENDT DEN 19. juli 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Til deltagerne i Ø-turen til Strynø - Søndag den 31. juli 

BEMÆRK:  Mødestedet er havnen i Rudkøbing kl. 10.00. (og ikke Svendborg, som der tidligere har
været skrevet).

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Stafet for Livet 13./14. august 

I skrivende stund er der 18 tilmeldt vores hold. Vi skal være mange flere, 
så skynd dig at tilmelde dig på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk/kerteminde.

Husk at bestille mad i stafetcaféen til morgen, frokost eller aften. Der er ved-
hæftet en plan over de ting, der tilbydes i løbet af dagen. Husk at forudbestille, 
så du er sikker på at få mad.
Har du problemer med tilmelding eller spørgsmål om arrangementer, så kontakt
vores holdleder Lise Bjerrum på tlf. 65381854 eller lisebjerrum@stofanet.dk. 
 

Tirsdag 2. august - sæsonen starter på Fynshoved

Vi mødes kl. 19.00 på P-pladsen ved Campingpladsen,
Fynshovedvej 748, 5390 Martofte.

Vi vandrer ca. 5 km eller 8 km, som vi plejer. 
Efter vandringen kan der traditionen tro købes isvafler i kiosken på campingpladsen.

 Torsdag 4. august - Madpakketur til Nyborg Vold

Billetter  koster kr. 165 og kan købes hos kasserer Solvejg Nielsen efter først til mølle. Tlf. 2691 3659
eller solvejg.skyum@gmail.com. Medbring selv mad, drikke, service og hynder til stolene.

 Der er 4 pladser tilbage til madpakketuren til Nyborg Voldspil. Årets forestilling er „Atlantis„ 

 Vi slår teltet op og nyder den medbragte mad og drikkelse kl. 17.30-19.00.
 Forestillingen starter kl. 19.30. 

Deltagerne i turen til Østrig den 25. juni til 3. juli fik mange
gode indtryk med hjem.
Godt hotel med super forplejning - 4 retter med øl, vand eller
vin. Gode vandringer i bjergene i godt vejr under ledelse af
vandreguiden Maria. 
Fine udflugter for ikke-vandrerne - ikke mindst turen til
Lichtensteinklamm. 
Og så vil alle huske underholdningen onsdag aften med de 
såkaldte “Schuhplattlere”. Flere Fodslaw-folk optrådte her 
på “slap line” med og uden “lederhosen” til stor morskab for 
dem selv og ikke mindst de øvrige fra selskabet. 
Turen var tilrettelagt i samarbejde med Gislev Rejser.
Se billeder fra turen HER.

Minder fra en dejlig tur til Østrig.

Bestilling af mad- eller døgnbilletter senest mandag den 8. august.
Betaling foregår enten via Netbank: Konto: 3001-0011081320 eller via Mobile Pay: Telefon nr: 2760 2922.
Skriv i tekstfeltet, hvad du ønsker at bestille og angiv dit navn og holdnavn 

Lørdag aften kl. 18.00 er der fællesspisning i Fodslaws telt. Tilmelding ikke nødvendig, men husk at 
bestille mad.

http://en.calameo.com/read/0042532422e68358d8635?authid=7U1l7fMWHLpY

