
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2017/4 - UDSENDT DEN 12. MARTS 2017

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Bustur til Mors
Så er det lige om lidt vi skal af sted til vandring på Mors den 21. - 23. april.
Husk sidste frist for betaling af restbeløbet er den 21. marts.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 
Fælles tur til Odense Sommerrevy

Vi køber billetter fredag den 17. marts - så hvis du vil med, så husk at tilmelde til Lilian - tlf. 22451156
eller liljo@munkebo-borger.dk hurtigst muligt.

Munkebo Fodslaw er kommet på Facebook

Vi har fået vores egen Facebookgruppe, som lige nu har 62 medlemmer. 
Gruppen administreres af Elin Knudsen, som hver uge lægger en liste ind over kommende arrangementer.
Desuden bliver der lagt billeder ind fra vores arrangementer. Kontakt Elin, hvis du vil være medlem af Face-
bookgruppen. 

Start/mål:  Langeskov Skole afd. Pilen, Lavindgårdsvej 7, 5550 Langeskov

Distancer:  6, 12, 17, 22, 30 og 40 km (afmærkede ruter)

Starttider:  40 km   kl. 8.00-9.00
           30 km   kl. 8.00-10.00
           22 km   kl. 8.00-12.00
           6, 12, 17 km kl. 8.00-14.00

Mød op kl. 10, hvis du vil gå en tur på 6 eller 12 km 
sammen med andre fra Munkebo Fodslaw.

   

    
   

              

Startgebyr: Startkort (deltagergebyr) kr. 20     
Børn under 12 år er gratis ifølge med betalende voksne.
   Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig - man møder blot op 
ved startbordet på det tidspunkt man ønsker at gå.

  

   Østfynske Forårsvandring 2017
  Søndag den 9. april 2017

Munkebo Fodslaw afholder Forårsvandring i Langeskov med deltagelse af vandrere fra nær og fjern. 
Vandringen er for alle - så tag bare familie og venner med. Der er mange ruter at vælge imellem.

NYT - NYT - NYT
I år arrangerer vi en “Familievandring” 
på ca. 3 km. 
Mød op kl. 10 på startstedet - alle er 
velkomne - også gerne med børn, 
barnevogne og hunde.
I anledning af den forestående påske
er der påskeæg til alle børn.

På vandringen oplever man det smukke kulturlandskab omkring 
Langeskov, Birkende og Rønninge samt de rekreative søområder
ved Tarup-Davinde.

  


