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Busrejser 2017
Den 1. november startede tkilmeldingen til foreningens busture i 2017, og der var en helt fantastisk tilslutning. Der var
tryk på, men heldigvis undgik vi at skulle ud i lodtrækning og dermed skuffe nogen.

Der er enkelte ledige pladser på turene til Skotland, Normandiet, Mors, Orø og Sild. Kontakt
Arne eller Lilian for nærmere oplysninger.
Får man ikke en plads i første omgang, er det en god idé at komme på venteliste - det er vores erfaring, at der altid
vil være udskiftning, når man melder sig til så tidligt. Tak for jeres fantastiske opbakning til vores ture.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag den 26. november - Juleafslutning
Munkebo Fodslaw inviterer traditionen tro til juleafslutning den sidste lørdag i november.
om noget nyt i år holder vi arrangementet med start fra frokosttid.
Tid:

kl. 13.00-19.00 - Sted: Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo

Der serveres julebuffet samt kaffe og småkager. Drikkevarer (vin, øl og vand) købes til sædvanlige Fodslaw-priser.
Fodslaw giver en snaps til silden. I løbet af eftermiddagen er der sange og julelege samt pakkespil.
Vi slutter af med suppe og lodtrækning om vinpræmier og den store julekurv.
HUSK: alle skal medbringe en pakke til en værdi af ca. 25 kr.
Tilmelding; Rita Damgård tlf. 65975462 eller dke1937@gmail.com senest 15. nov.
Pris: kr. 150 pr. person. Betaling på konto 3596 9060015349 senest 15. nov.

Søndag den 27. november - Julemotionstur
Sidste år startede en ny tradition for vores medlemmer og alle, der har lyst til at være med.
I år holder vi så igen julemotion for hele familien første søndag i advent - den 27. november.
Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Munkebo Bibliotek/Forsamlingshus på
Lindøalléen 49 i Munkebo.
Der er der mulighed for vandreture på 5 eller 10 km ad afmærkede ruter i Munkebo By,
Efter turen er der hyggeligt samvær i forsamlingshuset, hvor foreningen er vært ved gløgg
og æbleskiver samt kaffe.
Tag bare familie og venner med til en frisk travetur og en hyggelig eftermiddag.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Søndag den 4. dec. - Julemærkemarch
For 38. gang afholdes der over hele landet Julemærkemarch til fordel for julemærkehjemmene.
I Odense arrangeres turen af Fodslaw Odense.
Start:
Ruter:
Starttid:
Startgebyr:

Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C.
5 og 10 km.
kl. 9-10.
kr. 20

Man kan møde op og starte, når man vil i tidsrummet kl. 9-10. Men vil man gerne gå sammen
med andre fra Munkebo Fodslaw, så mød op og køb startkort, så vi er klar til at gå sammen
kl. 9.00. Tag bare familie og venner med.
Odense Postorkester spiller julemusik kl. 8.30-8.55, og der er mulighed for at købe gløgg og
æbleskiver på startstedet og på rastepladsen.

Julegaveidé
.

Du kan stadig nå at købe Fodslaw-jakken med logo og få den leveret inden jul.
Kontakt Annegrethe Hermann - tlf. 28518828 eller annegretehermann@gmail.com.
Pris: kr. 300 inkl. logo.
Du kan også få dit navn på jakken mod ekstra betaling.

