
  
 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2018/15 - UDSENDT DEN 9. AUG. 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

Stafet for Livet Kerteminde 18.-19. august 2018
I skrivende stund er kun 25 deltagere tilmeldt Munkebo Fodslaws hold. Det må vi kunne 
gøre meget bedre. HUSK tilmelding på www.stafetforlivet.dk/kerteminde.
Vi stiller som sædvanligt telt op lørdag aften, hvor der er fællesspisning og hygge.
Der er nu åbent for madbestilling på hjemmesiden - i venstre side “madbestilling”.
Aftenmenuen lørdag aften er en platte med fiskefrikadelle, frikadelle, leverpostej,
æbleflæsk, ost, brød og forskelligt tilbehør. Pris kr. 70.

Tirsdag den 14. august - Motionstur med virksomhedsbesøg
 Kl. 17.00 mødes vi til til spisning af madpakker. Herefter går/kører vi til Rynkeby Foods, Vestergade 30, 
hvor vi mødes kl. 17.45 med dem, der spiser hjemmefra. Her starter besøget/vandreturen.
Man er selvfølgelig velkommen til at deltage i vandreturen kl. 17.45 uden at deltage i besøget på fabrikken
eller madpakkespisningen. 

Onsdag 15. august kl. 18.30 - Besøg hos Fodslaw Odense - bemærk tidspunktet!!!
Sted:  Kroggårdsskolen, Smedebakken 24, 5270 Odense N.
Ruter:  5 og 8 km
Efter vandringen er der kaffe og brød. Mød op til en hyggelig aften i selskab med „kolleger„ fra Odense.

Søndag den 26. august - Vandring og besøg på Harteværket ved Kolding.
Læs mere i Fodslaw Tidende - husk sidste frist for tilmelding er den 15. august til Lilian 2245 1156

Vinterturen til Tenerife 2. - 9. februar 2019
Tilmeldingen til denne tur er gået over al forventning - i skrivende stund er der kun 7 ledige pladser. 
Så skynd dig, hvis du vil være sikker på at komme med. Læs mere om turen på vores hjemmeside eller
kontakt Lilian for yderligere oplysninger. Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 - liljo@munkebo-borger.dk.

Kommende arrangementer

Tirsdag den 21. august - Motionstur i Bogensø
Vi mødes kl. 19.00 på p-pladsen Bogensøvej 346, 5390 Marofte. Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Lene og Arne Kristiansen. 

Tirsdag den 28. august - Motionstur i Tårup
Vi mødes kl. 19.00 ved Tårup Forsamlingshus, Tårup Byvej 26, 5871 Frørup. Der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Ellen og Peter Larsen

Skåneturen set i bakspejlet
31 deltagere er netop vendt hjem fra en begivenhedsrig tur til Nordsjælland og Skåne. Besøg i Roskilde 
Domkirke, Værftsmuseet i Helsingør, øen Hven med Tycho Brahe og whiskysmagning, besøg i Sofiero Slots-
park, vandring ved Kullen, besøg i domkirken i Lund og Dragørfortet - oplevelserne stod i kø. Tak til alle
deltagerne for jeres gode humør og positive indstilling - dejligt at være sammen med jer.


