
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/17 - UDSENDT DEN 29. SEPT. 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

Moesgård-vandring i Århus 
- søndag den 30. okt.
Der er stadig få ledige pladser. 
Kontakt Lilian - tlf. 2245 1156 - 
liljo@munkebo-borger.dk 

 

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

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.

HUSK: tilmelding:  Elin Knudsen, tlf. 5174 7724 eller elin.knudsen@live.dk - senest 14. oktober. 

Lørdag den 8. oktober - Lyserød Lørdag

Munkebo Fodslaw støtter kampagnen og opfordrer til at vores medlemmer deltager i vandringen i 
forbindelse med „Lyserød Lørdag„.

Vi mødes kl. 11.00 på torvet i Langeskov Center. Kom i god tid, så der er tid til at købe startkort. 

Der vil være mange aktiviteter i Langeskov Center. Munkebo Fodslaw stiller op med lille café, der 
sælger kaffe og brød til fordel for det gode formål, og forretningerne har masser af gode tilbud.

Virksomhedsbesøg hos Tenax Sild 
Til jer, der skal med den 12. oktober - GLÆD JER! 
- det var en rigtig spændende aften, da vi havde første
besøg. 

HUSK at melde afbud til Karin Trøst - og KUN til Karin
 - på tlf. 23823893, hvis du bliver forhindret.
Karin har en lang liste af folk, der er klar til at træde til
i sidste minut.

Juleturen til Gram Slot - lørdag den 13. november

Turen bliver gennemført med det antal deltagere, som nu har tilmeldt sig.
Men der er stadig plads til mange flere.
Tag med på en hyggelig juleudflugt sammen med andre Fodslaw-folk. 
Brug dagen på afslapning, en god frokost på Gram Slotskro, et besøg på
Gram Slot og god tid på det fantastiske julemarked, som der tales så
meget positivt om. Der er også mulighed for at købe ind ved grænsen
til den forestående jul, og dagen slutter med middag på Bramdrupdam
Kro. Alt - bortset fra drikkevarer ved middagen på hjemturen - er inkl.
i rejsens pris. Læs mere på hjemmesiden eller i Fodslaw Tidende.

Oplysning om turen og tilmelding til Lilian - 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

HUSK - Rejseinformationsaften den 6. okt.
Vi præsenterer rejsekataloget for 2017, og der vil
være lejlighed til at se en lille film fra turen til Østrig.
Vi mødes kl. 19 i Munkebo Forsamlingshus.
Tilmelding ikke nødvendig. Fodslaw giver kaffe og brød.


