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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

Næste 1-dags bustur går til Moesgård-vandring i Århus søndag den 30. okt.
Tilmeldingen er godt i gang, men der er stadig ledige pladser. Læs mere i Fodslaw Tidende eller på 
hjemmesiden. Eller kontakt Lilian - tlf. 2245 1156 - liljo@munkebo-borger.dk for flere oplysninger
eller tilmelding. Allerede tilmeldt? - Husk sidste frist for betaling er den 30. september.

 

Søndag 25. sept.  - Madpakketur til Lundeborg

Torsdag 6. oktober - rejseaften
Denne aften præsenteres foreningens rejseprogram for 2017.
Tid og sted: Kl. 19.00 i Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo.
Der er ingen tilmelding, man møder bare op. Foreningen er vært ved kaffe og brød. Øl og vand kan købes.
Efter kaffen vil der være mulighed for at se en lille film fra turen til Østrig i juni måned i år.

Onsdag 26. oktober musikalsk klubaften - bemærk det er onsdag og ikke torsdag

Mødested:  p-pladsen, Havnevejen 6-9, 5074 Hesselager
Mødetid:     Kl. 10.00

Der er vandreture på 5 km og 10-12 km med turledere fra Nyborg Fodslaw.
Der vandres i det meget smukke område ved Lundeborg og Hesselagergård.

Efter vandringen er der fællesspisning. Der vil være opstillet borde - man
medbringer selv mad, drikkelse, service og klapstole. Der er ingen tilmelding 
- man møder bare op. 

Tid og sted: Kl. 18.30 i børnehaven Mælkevejen, Grønvangen 32, 5550 Langeskov.
                    Der serveres smørebrød - drikkevarer kan købes til Fodslaw-priser. Odense-
  gruppen “Reilly’s Rebels” underholder med irsk folkemusik, entertainment og humor.

Pris:             kr. 100 for underholdning, mad og kaffe. Indbetales på konto 3596 9060015349.
Tilmelding:  Elin Knudsen, tlf. 5174 7724 eller elin.knudsen@live.dk - senest 14. oktober. 

Bustur til Krakow i Polen.
50 Fodslaw-medlemmer er netop kommet hjem fra en fantastisk
tur til Krakow.
En meget veltilrettelagt tur med mange oplevelser. Den smukke
by Krakow, vandreturen i Zakopane og besøget i saltminerne er
blot nogle af dem. Besøget i Auschwitz gjorde indtryk, det gjorde
byturen med lokalguiden Per også. Vi fik et godt indtryk af Polen
og befolkningens liv i dag.
Og så var der jo den sædvanlige gode Fodslaw-stemning med
højt humør, fællessang og ikke mindst de gode busfrokoster.
Tusind tak til Judith og Poul Erik for endnu en flot tur.

Deltagere søges!
Juleturen til Gram Slot nærmer sig, men der mangler deltagere.
Turen finder sted søndag den 13. november og er en “ren fornøjelsestur”
med besøg på julemarkedet ved Gram Slot, frokost, grænsehandel og aftens-
mad på hjemturen. Alt - bortset fra drikkevarer - er inkl. i prisen på kr. 700.
Skynd dig at tilmelde dig til Lilian - tlf. 2245 1156/liljo@munkebo-borger.dk.
senest 1. oktober. 
Hvis der ikke er min. 25 deltagere er turen i fare for at blive aflyst.
Kontakt Lilian for flere oplysninger eller læs mere på www.munkebofodslaw.dk

Se billedmappen fra turen på www.munkebofodslaw.dk


