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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Vild med sild?   
så tag med på  virksomhedsbesøg hos Tenax Sild i Nyborg.

Tilmeldingen er startet, men der er stadig ledige pladser både den 21. sept.
og den 12. okt. Læs mere om arrangementet i Fodslaw Tidende eller på 
hjemmesiden. Kontakt Karin Trøst - tlf. 2382 3893 eller karin.troest@mail.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Husk at tilmelde dig vores hold på 
www.stafetforlivet.dk/kerteminde  - eller kontakt vores
holdleder Lise Bjerrum - lisebjerrum@stofanet.dk - tlf. 65381854.
Husk, at den 8. aug. er sidste frist for bestilling af mad på Stafettens hjemmeside.

Betaling for mad foregår enten via Netbank: Konto: 3001-0011081320 eller via Mobile Pay: Tlf. 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.

Tirsdag 23. august - „Kend dine kløverstier„ i Kerteminde  
Kerteminde Kommune har ved hjælp af fonde m.fl. fået etableret et sæt såkaldte
„kløverstier„ i såvel Kerteminde, som Munkebo og Langeskov - 4 ruter i hver by.

Arrangementet giver en introduktion til kløverstiprojektet som helhed og til kløver-
stierne i Kerteminde i særdeleshed. 

 Start: Mødestedet, Strandvejen 10, 5300 Kerteminde.
 Tid:    kl. 19.00

 Vi vandrer sammen 2 af ruterne, og man kan denne aften vælge mellem „Blå rute„ - den maritime rute på 4,6 km 
eller „Blå rute„ kombineret med „Rød rute„ - skov og strand, en rute på ialt 7,1 km. Vi vandrer i moderat tempo, og vi
 giver os tid til   at stoppe op ved ruternes informationstavler. Vandringen forventes at vare 2 timer.

 Der er ingen tilmelding - man møder bare op.

 

Onsdag 10. august - Besøg hos Odense Fodslaw
En gammel tradition føres videre. I år er det vores tur til at besøge Fodslaw Odense.
Vi mødes kl. 19 på Søhusskolen - Bispeengen 3, 5270 Odense N.

Fodslaw Odense fører an på et par små vandreture på 5 km og ca. 8 km, og efterfølgende 
inviterer de på kaffebord.
Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil møde op til denne aften til hyggeligt samvær 
med andre vandrere. For samkørsel - ring til én i bestyrelsen.

Bemærk, at det er onsdag aften.

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.

Der er d.d. kun 37 
tilmeldt vores hold! 
- Skynd jer!
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