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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

 

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

Lørdag 7. okt. kl. 11 - “Lyserød Lørdag” i Langeskov
Munkebo Fodslaw støtter Kræftens Bekæmpelses kampagne “Støt Brysterne”
og opfordrer medlemmerne til at deltage i vandringen i forbindelse med ”Lyserød Lørdag”.

Vi mødes kl. 11 på torvet i Langeskov Center. Kom i god tid, så der er tid til at købe
startkort.
Der er ruter på 3, 5 og 10 km - det koster kr. 10 pr. km, man ønsker at vandre.
Der vil være mange aktiviteter i centret, og forretningerne har masser af gode tilbud.

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.
Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Jørgen Svensson og Arne Kristiansen

EFTERLYSNING
Flere af foreningens plastik-stabelstole har skader og skal udskiftes.
Måske har I nogle brugbare stole, som I ikke længere synes om og vil udskifte.
Sådanne stole vil Fodslaw gerne overtage. 
Ring til Arne - tlf. 2462 5697.

Søndag 8. oktober kl. 10  - Motionstur i Langeskov
Vi mødes ved Bytoften, 5550 Langeskov. Røjrupvej, syd for motorvejen. Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere:  Karin og Leo Petersen

Onsdag 25. oktober - Musikalsk klubaften i Langeskov
Efterårets klubaften bliver igen i musikkens tegn. Vi får besøg af gruppen „Full MoonFever„ med bl.a. 
Jesper Hempler. De spiller et varieret musikprogram, som tilpasses vore ønsker.

       Dette arrangement er kun for medlemmer.

                                        Pris: kr. 100 pr. person for underholdning, mad og kaffe.  Beløbet ind-
                                       betales på foreningens konto 3596 9060015349 - eller til Mobile Pay
                                       36918 mrk. „klubaften„.                                   

Tid: Kl. 18.30
Sted: Børnehaven „Mælkevejen„ Grønvangen 32, 5550 Langeskov
Der serveres smørrebrød fra Superbrugsen i Langeskov.
Drikkevarer købes til „Fodslaw„ priser.

Tilmelding:  til Elin Knudsen på tlf. 51747724 - send gerne en sms - 
eller på mail elin.knudsen@live.dk. Tilmelding senest 14. oktober.

HUSK: tilmelding til rejseaften den 5. oktober.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER

MOBILE PAY
Munkebo Fodslaw har nu fået Mobile Pay. Det kan kun bruges til betaling af deltagergebyr f.eks. for klub-
aften, juleafslutning m.v. samt for mad og drikke ved arrangementer. Foreningens turkonto er IKKE tilmeldt
Mobile Pay. Koden, der skal bruges ved betaling er 36918.


