
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/3  - UDSENDT DEN 10. FEBR. 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Aftenen indledes med spisning kl. 18.00. Fodslaw er vært ved et måltid
mad samt en øl/vand/glas vin.
 Tilmelding til Arne  tlf. 24625697 eller formand@munkebofodslaw.dk 
senest 18. februar (kun hvis man vil deltage i spisningen). 
Vil man kun deltage i generalforsamlingen møder man blot op kl. 19.00. 
Foreningen er vært ved kaffe med brød under generalforsamlingen.

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 18.00

Munkebo Forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 

 
 

Generalforsamling

“Mandagsholdet”
“Mandagsholdet” er Munkebo Fodslaws nye vandrehold, og det er - trods lidt dårligt vejr - kommet godt i 
gang i det nye år. Vi vandrer lidt langsommere end på de andre hold, og vi giver os god tid til at kigge på 
ting og sager. Turenes længde er 4,5 - 5,5 km og varer ca. 1 1/2 time. Turene foregår på skift i Munkebo 
og Kerteminde. Mandag den 15. febr. starter vi fra Mødestedet, Strandvejen 10 i Kerteminde. 
Fast turleder: Arne.

Busture 2016:
Der er nu kun 2 ledige pladser på turen til Holstensk Schweiz den
8. - 11. maj. På turen til Østrig den 25. juni - 3. juli er der 3 ledige 
pladser. Kontakt Arne for yderligere oplysninger og tilmelding

Motionstur lørdag den 13. febr. fra Telehøjen 1, 5220 Odense SØ
10 km turen på lørdag fra fra Telehøjen går forbi Tornbjerg Kirke til Kohaveskoven. Herfra til Lindved Å og 
langs med denne til byggeriet ved Blangstedgård. Vi følger Lindved Å endnu et stykke og går ad små stier
tilbage til Telehøjen. Arne er turleder og turens længde er ca. 9,8 km.
Der er som altid også en 5 km tur.

Flot fremmøde til fastelavn i Langeskov
Søndag den 7. febr. var ca. 60 voksne og 33 børn - alle Fodslaw-medlemmer og
deres familier - mødt frem til tøndeslagning og fastelavnshygge i Langeskov.

Endagstur til Hertug Hans Vandring 16. april:
Kontakt Lilian, hvis du vil med på denne tur. Der er stadig ledige
pladser. Læs mere om busturene på www.munkebofodslaw.dk.

Tornbjerg Kirke bygget 1994Blangstedgårdbyggeriet fra 1988


