
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2017/14 - UDSENDT DEN 18. SEPT. 2017

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag 1. okt. kl. 10 - motionstur fra Bilka

Torsdag 5. okt. kl. 19 - rejseaften 

Denne aften afsløres rejseprogrammet for 2018, og rejselederne giver en kort information om rejserne.
I løbet af aftenen byder vi på  lidt smagsprøver fra “den store verden”. 
Det er gratis at deltage - øl/vand/vin kan købes.

Tilmelding til Arne - tlf. 2462 5697 eller
formand@munkebofodslaw.dk - senest 30. sept.

Odense Sommerrevy 2018

Munkebo Fodslaw har købt et antal billetter i forsalg
til revyen på engen i Odense. Vi laver en fælles tur

lørdag den 12. maj kl. 20.00
Billetterne er til specialpris kr. 300 (normalpris
kr. 395) og sælges efter først-til-mølle.
Henvendelse til Solvejg Nielsen - tlf. 26913659 eller
solvejg.skyum@gmail.com.

Når vi kommer nærmere datoen finder vi ud af om der er interesse for fællesspisning på en eller
anden måde inden revyen

Munkebo Fodslaw på Facebook
Mange har sikkert opdaget, at Munkebo Fodslaw er kommet på Facebook. Her kan man se
oplysninger om kommende arrangementer og også billeder fra fra forskellige ture.
Hvordan bliver man medlem af vores Facebook-gruppe?
1. Gå ind på Facebook
2. I søgefeltet skrives “Munkebo Fodslaw”
3. Anmod om at blive medlem
4. Vores administrator Elin Knudsen ser din anmodning og accepterer den.
5. Du er nu medlem og kan se alt, hvad der bliver lagt ind af billeder og informationer

Syd for Bilka i Odense er et stort område under
forvandling. Der er allerede lavet en del markante 
bygninger i området, og flere er på vej - herunder 
det nye supersygehus. Det ser vi undervejs på turen.

MINDEORD
Det var med sorg, at vi for nogle dage siden modtog beskeden om, at Jørgen Sk. Sørensen var død.
Foreningen mistede dermed et trofast medlem og et godt menneske. Ingerlise og Jørgen har været
medlem af Munkebo Fodslaw i ca. 30 år. Jørgen ydede i mange år en stor indsat som medlem af
foreningens bestyrelse og har senere været dirigent ved mange generalforsamlinger. Selv om Jørgen
i de senere år ikke kunne være med på vandreture, så var han til det sidste en værdsat hjælper ved
mange arrangementer, og både han og Ingerlise deltog aktivt i foreningens klubaktiviteter, herunder
også rejserne i ind- og udland. Vore tanker går i denne stund til Ingerlise og familien.
Æret være Jørgens minde./Arne

Lørdag 23. sept. kl. 13.30 - motionstur i Nordenhuse
P-pladsen, Præsteskoven, Strandskovvej, Nordenhuse, 5800 Nyborg.  Turledere: Hans og Lis Nielsen 


