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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

Tirsdag 27. december - Julemotion i Odense  

Vandreforeningen Fodslaw og Fodslaw Odense afholder for 45. gang jule-
motionstur for hele familien. 

Start: Dalumskolen, Demantsvej 30, 5260 Odense S.
Startid: kl. 9.00 - 11.00
Der er afmærkede ruter på 5 og 10 km.
Startkort: kr. 20.

Onsdag 28. december - Vinterturen Kertinge Nor rundt  

Torsdag 29. december - Vintertur på Langeland
 
„Fodtusserne„ i Svendborg arrangerer vintertur på Langeland.

Start:   Humble Skole, Hovedgaden 64. 5932 Humble
Starttid: Kl. 9.00 - alle starter kl. 9.00 - ført tur.
Ruter:  10, 20 og 30 km
Startgebyr: Kr. 20 

Tilmelding: Ikke nødvendig - evt. samkørsel aftales med Arne - tlf. 24625697

Vores vintertur er efterhånden blevet en tradition og en rigtig god mulighed
for en lang vandretur. Turen rundt om Noret er på ca. 27 km og godt besøgt - 
sidste år mødte 48 deltagere op, og de 34 gik hele turen. 
I år starter vi kl. 9.00 fra Kulturhuset, Troels Alle 4,  5330 Munkebo.

 

Der er igen i år rastebil med på turen. 
Kaffe og drikkevarer kan købes af foreningen ved rastebilen eller i forbindelse 
med frokosten.

Der er mulighed for at stoppe gåturen efter ca. 17 km ved Mødestedet og tage bussen tilbage til Munkebo. 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Turen gennemføres ikke ved isslag, vedvarende nedbør 
og/eller blæst.  Oplysninger om turen og om gennemførelse på dagen hos Arne - tlf. 24625697

Der er endnu 2 stk. billetter til Fodslaws tur til Kerteminderevyen torsdag den 15. juni.

Billetpris: kr. 515 for revy inkl. middag - kr. 385 for revy alene.
Billetterne sælges efter først til mølle hoskasserer Solvejg Nielsen -
solvejg.skyum@gmail.com eller tlf. 2691 3659. 

Søndag 8. januar kl. 13.00 - 

Alle kan deltage - der er ruter på 3 og 5 km og for dem, der gerne 
vil gå længere er der en rute på 10 km. Alle ruter er afmærkede.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Munkebo Fodslaw er vært ved kaffe med brød. Der er fine præmier til bingo-
vinderne.

Tag familie, venner og naboer med til en hyggelig eftermiddag i godt selskab.
Fodslaws Nytårsmotion er blevet en tradition i mange familier,  og vi plejer at
være et par hundrede deltagere.

 Vi starter det nye år med en frisk motionstur for hele familien.
Startsted: Munkebo Forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

Nytårs-Familie-Motion med bingovandring


