
  
 

 

 

 

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYHEDSBREV NR. 2018/11 - UDSENDT DEN 14. MAJ 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

Tirsdag 22. maj kl. 19.00 - Motionstur i Årslev
Mødested: Husmandsstedet, Over Bækken 1, 5792 Årslev
Turledere: Kirsten Josefsen og Jørgen Svensson. Der er ruter på 5 og 10 km.

Tirsdag 29. maj kl. 19.00 - Motionstur i Martofte
Mødested: Holmens Hus, Fynshovedvej 486, 5390 Martofte
Turledere:  Erik Duerlund og Jakob Sørensen. Der er ruter på 5 og 10 km.

Tirsdag 5. 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 ca. 5 km som sen aftentur.
Tilmelding: Arne - tlf. 2462 5697 eller arne.lene.kristiansen@mail.tele.dk senest 1. juni

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

Mødested: Birkende Borger- og Kulturhus, Hans Tausencentret, Hans Tausens-
gade 29, Birkende, 5550 Langeskov.

Vi vandrer i 2 hold, hhv. 5 og 10 km. Holdene vandrer på skift gennem Urup Dam. 

Efter vandringen spiser vi den medbragte mad i Borger- og Kulturhuset. Vi har tændt
op i grillhytten, hvis nogen har lyst til at grille et stykke kød eller en pølse i stedet for 
den traditionelle madpakke. Der kan købes øl og vand til Fodslaw-priser. 
Turledere: Karin Trøst - tlf. 2382 3893  - Arent B. Josefsen - tlf. 4080 8231.
    

Søndag 10. juni kl. 10 - Madpakketur til Urup Dam

 Tirsdag 12. juni - Kirkevandring
 Vi gentager den traditionelle og populære vandring fra kirke til kirke - i år fra Kerteminde Kirke til Munkebo Kirke.

Kl. 17.00   Vi mødes ved Kerteminde Kirke, hvor der fortælles om kirken. 
                 Derefter går vi i samlet trop via Drigstrup til Munkebo Kirke (ca. 8 km).
       Der er turledere, som sørger for at alle kommer med, og tempoet tilpasses efter deltagerne.

Kl. 19.00   Vi samles i Munkebo kirke til aftensang.

Kl. 19.30   Spisning i konfirmandstuen. Pris kr. 75 - drikkevarer kan købes.

Kl. 20.45   Efter spisningen vandrer vi de ca. 7 km tilbage til Kerteminde Kirke.
                 Har man ikke lyst til at vandre mere arrangeres fælles kørsel til Kerteminde for afhentning af biler - eller
       Fynbus kan benyttes - stoppested ved Munkebo Kro.

Tilmelding: (kun til spisning) senest 4. juni  - til Niels Ole Jensen, tlf. 2320 5425 eller formand@munkebofodslaw.dk.
Der kan deltage 55 pers. i spisningen, så det er først -til-mølle. 
Alle er naturligvis velkomne til at deltage i vandring og aftensang i kirken, selv om man ikke deltager i spisningen.
 


