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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

Tirsdag 6. juni - Aftentur med rejespisning
Kom og vær med til en hyggelig aften - alle medlemmer er velkomne - 
også selv om man ikke deltager i vandreturen.
Vi mødes kl.19 ved Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330  Munkebo.
Efter ca. 5 km vandretur vender vi tilbage til forsamlingshuset, hvor vi spiser 
de lækre fjordrejer. Der er også noget til dem, der evt. ikke er til rejer.
Foreningen er vært ved rejer og brød. Drikkevarer kan købes til „Fodslaw-priser„.
Efter spisningen er der mulighed for at vandre yderligere ca. 5 km som sen aftentur.
Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk  senest 1. juni

Dette arrangement er kun for medlemmer.

Søndag 11. juni - Odins Bro Vandring 
Fodslaw Odense er arrangør af denne vandring i området omkring Odins Bro og
Odense Kanal.
Startsted: Søhusskolen, Bispeengen 3, 5270 Od.N.
Ruter:  5, 10, 16, 21 og 30 km.
Startgebyr: kr. 20
Starttid: kl. 8-11. 
Se iøvrigt Vandrekalenderen.

“Tæl Skridt” kampagnen i uge 17 og 18.
I uge 17 og 18 deltog Munkebo Fodslaw i Dansk Firma Idræts Forbunds “Tæl Skridt” kampagne med et hold
på 15 deltagere. Kravet for at et hold kunne være med i lodtrækningen om præmien på k. 25.000 var, at 
gennemsnittet for deltagerne på holdet skulle være min. 10.000 skridt i min. 8 dage af de ialt 14 dage, 
som kampagnen varede. Dette krav blev opfyldt, men ved lodtrækningen gik præmien 
desværre til anden side.

Vinderen af vores lille lokale klubkonkurrence blev Ingrid Christiansen med 486.538 skridt.
Tillykke til Ingrid, som får 2 flasker vin, der overrækkes i forbindelse med foreningens 
sommertræf den 24. juni eller efter aftale.
Vores 15 deltagere gik tilsammen 3.020.563 sktidt, hbilket svarer til ca. 2.300 km. 
Det er godt gået - mange tak fordi I deltog i kampagnen. 

Tak for en dejlig tur til Sild

Skal du med på madpakketuren til Nyborg Vold den 3. august?
- så er det nu, der skal købes billetter. Billetpris kr. 170.
Kontakt kasserer Solvejg Nielsen tlf. 26913659 eller solvejg.skyum@gmail.com.

74 deltagere - det største antal nogensinde
- drog den 17. maj på tur til Rømø og Sild.
En flot tur med mange oplevelser og fanta-
stisk servicering fra rejselederne. En dygtig 
guide på Sild fuldendte oplevelsen. 
Stor tak til Poul Erik og Judith for endnu en 
fantastisk Fodslaw-tur. 


