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Madpakketur til Odense Sommerrevy
Til sommer starter en helt ny tradition i Odense

Odense Sommerrevy på Engen i Fruens Bøge
med så dygtige skuespillere som Brian Lykke, Ditte Gråbøl,
Vicki Berlin, Thomas Mørk og Lars Arvad.
Munkebo Fodslaw vil - hvis der er interesse for det - arrangere
en madpakketur til revyen

onsdag den 1. juni 2016
Munkebo Fodslaw får 10% rabat på fælles indkøb af billetter til denne forestilling.
Billetprisen er kr. 330 pr. person inkl. garderobe og program. Gebyr kr. 20 pr. billet.
Madkurv kan medbringes - drikkevarer skal købes i baren.
Er du interesseret I at komme med til den allerførste Odense Sommerrevy så kontakt Lilian - tlf. 22451156 eller
liljo@munkebo-borger.dk senest mandag den 14. marts.
Læs mere om revyen på www.odensesommerrevy.dk
Dette er ikke en bindende bestilling - blot en undersøgelse af interessen for at komme med.

Mandagsholdet starter i Langeskov
.

“Mandagsholdet” er blevet en succes i Munkebo og Kerteminde
og nu har vi planer om også at starte et mandagshold i Langeskov.
Vi lægger ud med “prøveture”

mandag den 4. april - 2. maj - 6. juni
alle dage med start kl. 10.00 fra torvet i Langeskov Center.
“Mandagsholdet” er for alle - medlemmer og ikke-medlemmer.
Vi går 3-5 km i et tempo, der aftales med deltagerne og kigger på
forskellige ting undervejs.
“Mandagsholdet” er for alle, der gerne vil gå en tur i frisk luft og nyde naturen i selskab med andre.
Hvis der er interesse for “Mandagsholdet” i Langeskov vil det blive en fast del af programmet efter sommerferien.

Der er stadig plads i bussen til Hertug Hans Vandring i Haderslev lørdag d. 16. april.
Kontakt Lilian på tlf. 22451156 - liljo@munkebo-borger.dk snarest.
Læs mere på www.munkebofodslaw.dk

Ladywalk i Odense 30. maj
HUSK tilmelding senest 26. april til Grethe
Krongaard - tlf. 65975020/29845120 eller mail
krongaard@munkebo-borger.dk.
Deltagergebyr - kr. 100 for medlemmer og
kr. 125 for ikke-medlemmer indbetales på konto
3596 9060015349.
Der kan samtidig bestilles en pålægsbolle til kr. 40.

