
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2016/18 - UDSENDT DEN 25. OKT. 2016

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

Juleturen til Gram Slot - søndag den 13. november
Der er stadig ledige plader på denne tur.

Tag med på en hyggelig juleudflugt sammen med andre Fodslaw-folk. 
Brug dagen på afslapning, en god frokost på Gram Slotskro, et besøg på
Gram Slot og god tid på det fantastiske julemarked, som der tales så
meget positivt om. Der er også mulighed for at købe ind ved grænsen
til den forestående jul, og dagen slutter med middag på Bramdrupdam
Kro. Alt - bortset fra drikkevarer ved middagen på hjemturen - er inkl.
i rejsens pris. Læs mere på hjemmesiden eller i Fodslaw Tidende.

Oplysning om turen og tilmelding til Lilian - 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

Lørdag 29. oktober kl. 13.30 -  Motionstur i Åsum
Vi starter fra Åsum Kirke, Ryttrvejen 2, 5240 Odense NØ. 
Turledere: Jørgen Svensson og Inger Desmareth.

Lørdag 5. november kl. 13.30 -  Motionstur i Skellerup
Vi starter fra Skellerup Kirke, Skellerup Byvej 46, 5540 Ullerslev. Turledere: Jørgen Blohm og Jørgen Stær

Søndag den 6. november - Odense Å Vandring
Start:       Abildgårdsskolen,
                  Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ

Ruter:        5, 11, 17 og 23 km

Tider:         5 og 11 km kl. 9-11 
                  17 og 23 km kl. 9-10

             Startkort:  kr. 20.

Man kan møde op og starte, når man har lyst, 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.

Odense Å Vandring er for alle, så tag bare familie og venner med til denne dejlige tur langs åen. På turen passerer
vi nogle af de mest afvekslende og smukke områder i Odense.

  Tilmelding til turene til Skotland, Normandiet og Lüneburger Heide: 
                          Arne - tlf. 2462 5697 - eller formand@munkebofodslaw.dk

                                                                                                          

                         

                                            Tilmelding til busture 2017

                                          Tilmeldingen starter tirsdag den 1. nov. kl. 9.00
Tilmelding kan kun ske pr. telefon, mail eller personlig henvendelse til de personer, der er nævnt nedenfor.

BEMÆRK: Hvis en rejse er udsolgt tirsdag aften kl. 24.00 (dvs. 50 tilmeldte. Skotland
dog 18), vil der blive trukket lod blandt de tilmeldte om deltagelse og rækkefølge på 
venteliste. 

Tilmelding til turene til Mors, Orø og Sild: 
                                                                         Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk

VIGTIG INFORMATION!
Fra hovedforeningen er der udsendt meddelelse om, at man nu selv kan rette telefonnummer og mail-
adresse på deres side. Hvis I gør det, så husk at give besked til Lilian også - ellers bliver ændringerne
ikke opdateret i vores kartotek.


