
  
 

 

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYHEDSBREV NR. 2018/12 - UDSENDT DEN 6. JUNI 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 Tirsdag 12. juni - Kirkevandring
 

Tilmelding til spisningen er slut, men man er velkommen til at deltage i vandringen uden spisning.

Mødested: kl. 17.00 ved Kerteminde Kirke - der fortælles om kirken. Vi går i samlet flok via Drigstrup til 
Munkebo Kirke (ca. 8 km). Turledere er med og tempo afpasses deltagerne.
kl. 19.00 aftensang i Munkebo Kirke.

 Lørdag 30. juni kl. 15 - Sommertræf  
Fodslaw giver kaffe og kage, og bagefter går vi en tur på 5-8 km.

Efter vandreturen spiser vi den medbragte mad (indendørs). 
Fodslaw giver en snaps - øvrige drikkevarer medbringes.

Tilmelding til Jørgen Blohm, tlf.65391048 senest 24. juni.

Dette arrangement er kun for medlemmer

LADYWALK 2018
Vi gjorde det igen! - Munkebo Fodslaw stillede endnu en gang det
største hold til LADYWALK i Odense og fik pokalen med hjem.
178 friske piger stillede op på vores hold og havde en dejlig aften
med vandring og hyggeligt samvær.
I Odense var der 4.532 deltagere i vandringen - det er ny rekord.
I alt gik 44.929 kvinder LADYWALK over hele landet.

Bag kulisserne gør Munkebo Fodslaw også en kæmpe indsats. 
Dagen før arrangementet stiller vi et arbejdshold til pakning af t-shirts 
og rygposer. Og det er ikke småting, der skal pakkes til næsten 5.000
deltagere.

Det er også Munkebo Fodslaw, der står for forplejningen på pladsen -
grillpølser i hundredevis, pålægsboller og masser af drikkevarer til de
sultne og tørstige deltagere. Og teltfolkene sørger for at vi kan have
en base, så vi kan hygge os på dagen. Tusind tak til alle for jeres store 
indsats - uden alle de frivillige kunne det slet ikke lade sig gøre.

Vi ses igen til LADYWALK den 27. maj 2019. 

Stafet for Livet Kerteminde 2018
Munkebo Fodslaws hold er oprettet, så nu mangler vi bare en masse deltagere.
Gå ind på www.stafetforlivet.dk/kerteminde og tilmeld dig. Vores holdleder er igen i år
Lise Bjerrum - lisebjerrum@stofanet.dk.
Lørdag aften holder vi fællesspisning i vores telt på pladsen. Nærmere i næste Fodslaw
Tidende.

Flagfest i Den Fynske Landsby - Valdemarsdag fredag den 15. juni kl. 19.

Munkebo Fodslaw er medlem af Danmarks-Samfundet, der bl.a. uddeler flag og faner til 
foreninger. Vi fik vores fane i 2010, og fanen er med ved flagfesten, hvor den bæres ind  
af 2 af vores medlemmer - Birgit Christensen og Niels Mortensen.

Alle er velkomne - man betaler kr. 25 ved indgangen, og der er musikalsk underholdning 
ved Hjemmeværnets Musikkorps Syd. 
Talen for flaget holdes af journalist Preben Dahl TV2/Fyn.
Medbring hynder, tæpper el. lign. Der kan købes kaffe og kage mv.
Kom og vær med til en hyggelig og stemningsfuld aften.


