Vandreforeningen Munkebo Fodslaw
NYHEDSBREV NR. 2016/1 - UDSENDT DEN 7. JANUAR 2016

Kertinge Nor rundt:
Den 28. december var vejrmæssigt en flot dag og hele 48 fodslawfolk - kendte som ukendte - mødte op til en dejlig vandretur fra
Kerteminde og syd om Noret til frokostpause i Kulturcentret i Munkebo.
Efter frokosten valgte ca. 14 deltagere at stoppe, medens de resterende
34 deltagere fortsatte de sidste 11 km tilbage til Kerteminde.
Den samlede tur blev på ialt 28 km.
Billedet er fra rast ved Kølstrup Kirke.

Klubaften:
Som beskrevet i Fodslaw Tidende afholdes der klubaften i Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330
Munkebo torsdag den 14. januar kl. 19.00.
Aftenens tema er foreningens rejser. Der bliver korte indlæg om rejserne i 2016 samt filmglimt fra sidste
års rejser - primært fra turene til Alsace og Holland.
Program:
Kl. 19.00
Kl. 19.05
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

19.50
20.10
20.30
20.50
21.10
22.00

Velkomst
Indlæg om vandrerejsen til Golling i Østrig
ved rejseleder Hans Madsen, Gislev Rejser A/S
Servering af kaffe
Kort indlæg om vores egen tur til Polen ved Poul Erik
Kort indlæg om vores egen tur til Holstensk Schweiz ved Arne
Kort indlæg om vores 1-dags ture ved Lilian
Filmglimt fra turene i 2015 - Holland og Alsace - ved Erik
Afslutning

Foreningen er vært ved kaffe og brød - øl, vand og vin kan købes. Tilmelding er ikke nødvendig.

Træningstur søndag den 17. januar kl. 10:
Start: P-pladsen ved Den Fynske Landsby, Sejerskovsvej 10, 5260 Odense S.
På den lange tur går vi gennem Hunderupkvarteret til Munke Mose, Havhesten
og Eventyrhaven i byens centrum. Derfra tilbage langs med Odense Å’s vestside,
gennem Odense Zoo og forbi det nedbrændte Carlslund, Skovsøen og Engen
tilbage til startstedet. Turen bliver på ialt ca. 9 km.

Fastelavn i Langeskov:
Kom til Munkebo Fodslaws traditionelle fastelavnsfest i Langeskov.
Sted: Langeskov Skole - afd. Pilen, Lavindgårdsvej 7, 5550 Langeskov
Tid:

Søndag den 7. februar kl. 13.30

Der er tøndeslagning for børn samt kaffe, kage og juice.
Der er præmier til alle udklædte børn. Det er gratis at deltage, og
tilmelding er ikke nødvendig.
Efter tøndeslagning og kaffe er der mulighed for at vandre ca. 7 km.

Dette arrangement er kun for medlemmer med familie og venner.
Vigtig meddelelse vedr. busturen til Julemærkemarch på Bakken
Datoen er ændret til søndag den 17. juli (og ikke den 24. som er anført i busrejsehæftet)

