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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 Igen i år laver Munkebo Fodslaw en madpakketur til Nyborg
Voldspil Vi slår teltet op og spiser den medbragte mad inden  
forestillingen. I år spilles musicalen GREASE.

Dette arrangement er kun for medlemmer

Torsdag 3. august -   Madpakketur til Nyborg Vold

BILLETSALGET ER STARTET!
Billetter kan allerede nu bestilles hos kasserer Solvejg Nielsen 
tlf. 26913659 eller solvejg.skyum@gmail.com. Pris:  kr. 170

Fodslaw-jakke med logo. Str. M, L, XL, XXL og XXXL.
Prisen er 300 kr. inkl. logo på venstre ærme. 
Kontakt Anne Grete Hermann, - annegretehermann@gmail.com eller tlf. 28518828.
  

- men I kan nå det endnu! - der er et lille restlager, så skynd jer.

Vores dejlige Fodslaw-jakker udgår desværre af produktion

LADYWALK - 29. MAJ I ODENSE

HUSK:  sidste frist for tilmelding er 24. april.

Tilmelding: Grethe Krongaard, krongaard@munkebo-borger.dk 
eller tlf. 65975020/29845120 senest 24. apri. Husk at anføre  
størrelse på t-shirt. Husk også:  Der kan forudbestilles en 
frokostbolle. På pladsen kan købes pølser, drikkevarer og kaffe.

                                                En dag med fokus på  Fredericia. 
                                           Vi kører efter opsamling i Odense, Munkebo, Kerteminde og Langeskov til Madsbyparken i Fredericia, hvor
      vi har lejet et hus til kaffe og frokost. Vi ser sammen med en guide den historiske miniby, og efter froko-
      er der mulighed enten for en 15 km lang vandring på Trelde Næs eller en tur på ca. 6 km i Fredericia by 
                                           med en guide fra Fredercia  Fodslaw.
                                           Vi samles igen til eftermiddagskaffen i Madsbyparken inden vi forlader Fredericia ca. kl. 16.30.
                                           

Denne tur er kun for medlemmer. - læs mere i Fodslaw Tidende eller på www.munkebofodslaw.dk.

Lørdag 6. maj -  Bustur til Fredericia

Man medbringer selv proviant - mad, drikkelse og formiddagskaffe samt service. Fodslaw sørger for kaffe 
med brød om eftermiddagen. 
Pris: kr. 175 for bustransport, leje af hus, entré til minibyen inkl. guide samt byvandring med turleder fra 
Fredericia Fodslaw. Desuden eftermiddagskaffe med brød inden vi kører hjem.

Tilmelding: Arne - tlf. 24625697 eller formand@munkebofodslaw.dk. Betaling til konto 3596 3600207849.

LEDIGE PLADSER

MINDEORD
Meddelelsen om Henny Solvang’s død i hendes nye hjem i forbindelse med den 
tragiske brand i Kerteminde ramte os hårdt i Munkebo Fodslaw. 
Henny havde været medlem af vores forening i en hel del år og deltog ofte i vores
vandringer. På sin stilfærdige og rolige facon var hun blevet en fast og værdsat 
bestandel af vores fællesskab. Vores tanker går til de pårørende, som har mistet  
deres kære. Æret være Henny’s minde.                                                   Arne 

HUSK:
Vores egen
vandring -

Østfynske
Forårs-
vandring

søndag 
9. april

Læs mere
på ved-
hæftede
plakat


