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Velgørenhedsvandring i Langeskov lørdag den 11. juni
Dansk Motions Forbund og Munkebo Fodslaw holder Velgørenhedsvandring
fra Centertorvet, Langeskov Center, 5550 Langeskov.
Startgebyr: kr. 30 pr. person.
Hele startgebyret samt overskud fra salg af kaffe mv. går ubeskåret til
Danske Hospitalsklovne.
Centertorvet er åbent fra kl. 9.30. Der er opstillet borde og stole, og der
kan købes kaffe og drikkevarer.
Arrangementet er sponsoreret af Langeskov Handel.
Kom i god tid og hyg jer sammen inden vandringen.
Vandringen starter kl. 11.00 og der er afmærkede ruter på 5 og 10 km.
Alle er hjertelig velkomne til at møde op og støtte den gode sag.

Vandring fra kirke til kirke tirsdag den 14. juni -

et arrangement i samarbejde med Munkebo Kirke

Kl. 17.00 - Vi mødes ved Drigstrup Kirke (evt. parkering ved sognegården, Drigstrup Bygade
46) og vandrer i nogenlunde samlet trop via Bregnør Bygade, over Munkebo Bakke, Dalby Høj,
gennem Munkebo Multipark og til Munkebo Kirke.
Kl. 18.45 - Vi samles i Munkebo Kirke til aftensang.
Kl. 19.30 - Spisning i konfirmandstuen (kun mod tilmelding). Pris kr. 50 - afregnes på stedet.
Drikkevarer kan købes.
Kl. 20.45 - Efter spisningen vandrer vi de godt 4 km tilbage til Drigstrup Sognegård. For dem,
som ikke vil vandre mere denne aften, kan der arrangeres kørsel for afhentning af biler i
Drigstrup.

Tilmelding - senest 8. juni:

Til spisning i konfirmandstuen til Arne Kristiansen - tlf. 24625697 eller mail
formand@munkebofodslaw.dk - eller til kirkekontoret i Munkebo i kontortiden onsdag eller
fredag kl. 9.30-13.00 - tlf. 65976771 eller mail chbl@km.dk

Sommertræf lørdag 18. juni
hos Inge og Jørgen Blohm, Bøgeskovvej 57, 5540 Ullerslev.
Vi mødes til kaffebord kl. 15. Fodslaw giver kaffe og kage, og bagefter går
vi en tur på 5-8 km.
Efter vandreturen spiser vi den medbragte mad (indendørs). Fodslaw giver en
snaps - øvrige drikkevarer medbringes.

Tilmelding til Jørgen Blohm - tlf. 65391048 - jb@eastscandic.dk senest 16. juni.

Vandrearrangement tirsdag den 21. juni kl. 19.00 fra Centertorvet, 5550 Langeskov
“Kend dine kløverstier”
Kerteminde Kommune har ved hjælp af fonde m.fl. fået etableret et sæt såkaldte “kløverstier”
i såvel Kerteminde som Munkebo og Langeskov - 4 ruter i hver by.
Dette aftenarrangement giver dig en introduktion til kløverstiprojektet som helhed og til
kløverstierne i Langeskov i særdeleshed.
Vi vandrer sammen 2 af ruterne, og man kan denne aften vælge mellem “Blå rute” - Rønninge
by (turen er på 6,9 km) eller “Rød rute” - Hans Tausen turen, som er på 7,8 km. Vi vandrer i
moderat tempo, og giver os tid til at stoppe op ved ruternes informationstavler. Vandringen
forventes at vare ca. 2 timer. Tilbage på Centertorvet bydes der på en kop kaffe.
Der er ingen tilmelding - man møder bare op. Alle er velkomne.
Arrangør: Munkebo Fodslaw i samarbejde med styregruppen omkring kløverstiprojektet.

