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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

LADYWALK 2017

Endnu en LADYWALK er godt overstået - og endnu en gang stillede
Munkebo Fodslaw det største hold.

Tak til alle deltagere - tak til Grethe, der som holdleder har ydet en
stor indsats med at skaffe deltagere.

Tak til pølsemænd og -koner, tak til Judith og Jørgen Blohm for deres
arbejde i styregruppen. Tak til dem, der stillede op til pakning af poser
om søndagen, tak til parkeringsvagter og teltholdere - tak for en stor
holdindsat for Munkebo Fodslaw. Uden alle jer kunne det ikke lade
sig gøre.

Der er stadig billetter til madpakketuren til Nyborg Vold den 3. august
Kontakt kasserer Solvejg Nielsen tlf. 26913659 eller solvejg.skyum@gmail.com.

Tirsdag 20. juni - Vandring kirke til kirke       

Lørdag 24. juni - Sommertræf   

19.-20. august  - Stafet for Livet 

Kl. 17.00   Vi mødes ved Kølstrup Kirke, hvor der fortælles om kirken. Derpå 
        vandrer vi i nogenlunde samlet trop via Ulriksholm  og langs med 
                 Noret til Munkebo Kirke. Der er turledere for og bag, som sørger
                 for at alle kommer med. Tempoet tilpasses deltagerne. 
Kl. 18.45   Vi samles i Munkebo Kirke til aftensang.
Kl. 19.30   Spisning i konfirmandstuen (kr. 60 pr. pers.)-betales på stedet. 
        Drikkevarer kan købes.
Kl. 20.45   Efter spisningen vandrer vi de godt 6 km tilbage til Kølstrup.  For dem, som ikke vil vandre
mere denne aften, kan der arrangeres kørsel for afhentning af biler i Kølstrup.
Tilmelding - sen. 14. juni: 
(kun til spisning) til Arne Kristiansen -  tlf. 2462569-eller formand@munkebofodslaw.dk - eller til kirkekon-
toret i Munkebo i kontortiden onsdag el. fredag kl. 10.00-13.00 - tlf. 65976771 eller chbl@km.dk

Efter vandreturen spiser vi den medbragte mad (indendørs). Fodslaw giver en snaps - 
øvrige drikkevarer medbringes.

Tilmelding til Jørgen Blohm tlf. 65391048 senest 16. juni.

Dette arrangement er kun for medlemmer

Vi mødes kl. 15.00 hos Inge og Jørgen Blohm, Bøgeskovvej 37, 5540 Ullerslev.
 
Fodslaw giver kaffe og kage, og bagefter går vi en tur på 5-8 km.

 

h�ps://www.tv2fyn.dk/sitesearch?soegning=ladywalk 
TV2Fyn lavede nogle interviews på LADYWALK - bl.a. med Judith Lynggård fra Munkebo Fodslaw. Interviewet kan ses
på dette link 

Så er nedtællingen til årets Stafet for Livet begyndt. Stafetten finder som sædvanligt sted
på det grønne område ved Munkebo Kulturhus.
Munkebo Fodslaw stiller hold - Lise Bjerrum er som tidligere holdleder.
Vi opstiller vores telt på banen som samlingspunkt under hele stafetten. Lørdag aften
vil der være mulighed for fællesspisning i teltet.

Læs mere i næste Fodslaw Tidende. 


