Vandreforeningen Munkebo Fodslaw
NYHEDSBREV NR. 2016/15 - UDSENDT DEN 3. sept. 2016

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag 3. sept.
Foreningsdag i Langeskov

Munkebo Fodslaw deltager ligesom sidste år
med en stand på Langeskov Centerets Foreningsmesse kl. 9-13.
Alle er velkomne til at kigge forbi.

Lørdag 17. sept.
Fodslaw Midtfyns 40 års jubilæumsvandring
I forbindelse med foreningens 40 års dag er der
arrangeret en vandring.
Tid:
Startsted:
Ruter:
Der er ingen

Lørdag 17. sept. kl. 13.
Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, Ringe
7 og 15 km
tilmelding - man møder bare op.

Søndag 18. sept. - Kulturvandring i Rønninge - Bemærk: det er kl. 10.00
Som omtalt i Fodslaw Tidende arrangerer Langeskov Biblioteks Venner Kulturvandring til Rønninge Kirke.
Kl. 10.00

Kl. 10.45
Kl. 11.15
Kl. 12.30

PROGRAM:
Vi mødes ved p-pladsen ved Langeskovhallerne, Børsmosevej 3, 5550 Langeskov.
Herfra starter en vandretur på ca. 3 km til Rønninge Kirke.
Undervejs er der forskellige fortællinger om søerne, stisystemer m.v.
Vil man ikke gå denne del af turen, kan man køre direkte til Rønninge Kirke.
Rundvisning i Rønninge Kirke med bl. fortælling om stenen i våbenhuset.
Ebbe Ludvigsen fører os til Rønninge Skole og fortæller om sin skoletid der.
Mødes vi i Grubehuset, hvor der er fælles spisning.
Madpakker må medbringes, og der kan købes øl og vand samt kaffe med kage til kr. 10.
Der er mulighed for at købe sandwich (mod forudbestilling) til kr. 30 inkl. kaffe med kage.
Herefter er arrangmentet slut, og vi vandrer de 3 km tilbage til Langeskovhallerne (eller kører
hjem, hvis man har bil med til kirken).

Der er ingen tilmelding, men sandwich skal forudbestilles senest 11. september hos Jane Bjerre jane@bjerre.net eller tlf. 2097 2422. Betaling på konto 2375 0717869214.

Virksomhedsbesøg på Tenax Sild den 21. sept. eller 12. okt.

Begge dage er “udsolgt” og der er mange på venteliste. Derfor beder vi om, at man hurtigst muligt
melder afbud, hvis man bliver forhindret i at deltage - og at man bare ikke bliver væk på dagen. Der
er mange, der gerne vil overtage pladsen - også i sidste øjeblik.
Afbud ska meldes til Karin Trøst - tlf. 23823892 eller karin.troest@mail.dk

Munkebo Fodslaw er kommet på Facebook

Er du på Facebook, så meld dig ind i gruppen “Munkebo Fodslaw”. Her vil du kunne se oplysninger om kommende arrangementer og billeder, som medlemmer af gruppen lægger ind.
Foreningens Facebook administreres af Elin Knudsen.

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.

