
  
 

 

NYHEDSBREV NR. 2017/17 - UDSENDT DEN 2. nov. 2017

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 Tilmelding til rejser 2018
Onsdag morgen sad vi klar ved telefon og computer - spændte på, hvordan
tilmeldingen denne gang ville forløbe. Trods stor optimisme havde vi aldrig
nogensinde forestillet os, at det ville gå så stærkt.
I løbet af nogle få timer stod det klart, at vi nok ikke kommer uden om at
skulle trække lod for nogle af rejsernes vedkommende, så der går nogle dage
inden det hele er på plads.
Men tusind tak fra hele Rejseudvalget for jeres helt fantastiske opbakning.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag den 12. november kl. 10  - Motionstur på Hindsholm
Mødested: Holmens Hus, Fynshovedvej 486, 5390 Martofte.
Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Annelise Hansen og Kirsten Josefsen

Lørdag den 18. november kl. 13.30  - Motionstur i Nyborg
Mødested: Lauses Grill, Havnen, 5800 Nyborg
Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Stig Gorm Jensen og Jørgen Blohm.

Lørdag den 4. november kl. 13.30  - Motionstur i Tarup-Pårup
Mødested: P-pladsen ved Tarup-Pårup Tennisklub, Vintermosevej 5, 5210 Odense NV.
Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Karen Marie Baden og Eigil Baden.

Lørdag 25. november - Juleafslutning 

Munkebo Fodslaw inviterer traditionen tro til juleafslutning den sidste lørdag i nov. 
Igen i år holder vi arrangementet med start fra frokosttid.

Tid:     kl. 13.00-19.00
Sted:   Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo.

Carsten Hansen og hans hjælpere er på banen igen med den store, lækre julebuffet.

Senere serveres kaffe med småkager, og vi slutter af med „natmad„.
 
Drikkevarer (vin, øl og vand) købes til sædvanlige Fodslaw-priser. 
Fodslaw giver en snaps til silden.

I løbet af eftermiddagen er der sange og julelege samt pakkespil.

 
Tilmelding: Rita Damgård - tlf. 65975462 eller dke1937@gmail.com senest 15. nov.
Pris:  kr. 150 pr. person. Prisen dækker velkomstdrink, buffet, kaffe og natmad.
Betaling på konto 3596 9060015349  - eller mobile pay 36918 - senest 15. nov. 

 

HUSK: alle skal medbringe en pakke til en værdi af ca. 25 kr.

Søndag den 26. november - Julemotionstur
Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Munkebo Bibliotek/Forsamlingshus på Lindøalléen 49 i Munkebo.

Der er der mulighed for vandreture på 5 eller 10 km ad afmærkede ruter i Munkebo By.

Efter turen er der hyggeligt samvær i forsamlingshuset, hvor foreningen er vært ved gløgg og æbleskiver
samt kaffe. 
Tag bare familie og venner med til en frisk travetur og en hyggelig eftermiddag. Det er gratis at deltage og 
alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.


