
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/6  - UDSENDT DEN 22. MARTS 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

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.
Størrelse på t-shirt skal opgives ved tilmelding. 

Motionsturen søndag den 3. april
Vi mødes ved indgangen til Bilka (den indgang, der vender ud mod Ørbækvej) kl. 10.
På denne tur skal vi se det nye byggeri ved SDU. Derefter går turen videre via Forsker-
parken til Dalum Landbrugsskole og tilbage til Bilka. Turen er på ca. 10 km.
Der er også en 5 km tur, der går i modsat retning ved Lindved Å og tilbage
via Killerup.  Lene og Arne er turledere.

Østfynsk Forårsvandring søndag den 10. april 2016

Madpakketur til Nyborg Vold torsdag den 4. august.
Årets forestilling på Nyborg Vold er musicalen “Atlantis”.

Billetprisen er kr. 165

Billetterne sælges efter først til mølle princippet ved henvendelse til kasserer Solvejg Nielsen 
- tlf. 26913659 eller solvejg.skyum@gmail.com.

Beløbet skal indbetales på foreningens konto 3596 9060015349.

 Som det fremgår af Fodslaw Tidende afholder vi søndag den 10. april vores
 forårsvandring i Munkebo med start fra Munkebo Forsamlingshus ved Biblioteket.

 Der vil komme vandrefolk fra nær og fjern, men vi håber også at se mange af 
 vores egne medlemmer.

 Vi har på fornemmelsen, at de fleste af vores egne medlemmer helst vil vandre 
 de kendte distancer på ca. 5 km eller ca. 10 km med start på det normale start-
 tidspunkt kl. 10.00.

Derfor prøver vi i år noget nyt

De, der har lyst - og vi håber det er mange - kan starte kl. 10.00 som vi plejer, 
og der vil være to turledere til rådighed - også som vi plejer.

Men denne dag koster det 20 kr. at deltage - for vores egne medlemmer som for alle andre. Startkortet skal købes i 
Forsamlingshuset inden start. Men pengene går ubeskåret til vores egen forening. Der er raste pladser på ruten med 
mad og drikke, og man er velkommen til at spise frokost i Forsamlingshuset efter vandreturen. Der er mulighed for at 
købe smørebrød, en lun ret, kaffe, kage og friskbagte vafler.

Så dette er opfordringen til at lave en rigtig forårstur, og tag bare familie og venner med.

Hvis man gerne vil starte på et andet tidspunkt eller gå en længere tur, så er man også velkommen til
det. Alle ruter er afmærkede og der er ruter på 4, 6, 12, 15, 20, 30 og 40 km.

HUSK:Sidste tilmelding
til Odense Sommer-

revy er d. 30. marts 
til Lilian


