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 Virksomhedsbesøg hos Rynkeby Foods

47 medlemmer havde en dejlig aften i Ringe
den 14. august.
Spisning af medbragt mad ved Kunstbænken
ved Ringe Sø, vandring og besøg hos Rynkeby
Foods.
Lidt regnvejr under spisningen kunne ikke øde-
lægge det gode humør. Kunstbænken var en
positiv overraskelse og ruten rundt om Ringe
Sø var en smuk naturoplevelse.
Også besøget hos Rynkeby var en stor oplevel-
se - ikke mindst takket været guiden Ole, som

på sin egen humoristiske og lune måde gav os et godt indblik i produk-
tionen af Rynkeby juice. Tak til Jørgen Blohm for en rigtig fin aften. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

     Kertemindevandring 2018

Munkebo Fodslaw afholder “Kertemindevandring” med deltagelse af vandrere fra nær og fjern. Vandringen
er for alle - så tag bare familie og venner med. Der er flere ruter at vælge imellem, så der er noget for alle.

Start/mål:  Mødestedet, Strandvejen 10, 5300 Kerteminde

Starttider:  kl. 10.00     
Distancer:  5 km - ført tur - hastighed 4,5-5 km/t

    10 og 22 km - førte ture - hastighed 5,0-5,5 km/t

                 
   

På turene kommer vi rundt i Kertemindes hyggelige købstadsmiljøer og byens enestående maritime miljø
i havneområdet. På de længere ruter vandrer vi gennem de bynære skovområder langs med Kerteminde-
bugten og de nye naturområder i “Sybergland”. 

              

Startgebyr:   Startkort (deltagergebyr) kr. 20     
          Børn under 12 år er gratis i følge med betalende voksne.
   Tilmelding er ikke nødvendig - man møder blot op ved startbordet.
På Mødestedet kan der købes kaffe, smørrebrød og drikkevarer før og efter vandringen. 

Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer og deres familie vil møde op og støtte arrangementet og
få en frisk vandretur sammen med andre.

  

Vinterrejse til Tenerife 2. - 9. februar 2019
Der er kun 6 pladser tilbage på denne tur til det sydlige
Tenerife. Turen er en kombination af vandringer, sightseeing,
kultur og hyggeligt samvær med andre fra Munkebo Fodslaw.
Læs mere om turen på vores hjemmeside.
Oplysning og tilmelding hos Lilian - liljo@munkebo-borger.dk
eller tlf. 2245 1156.
Efterlysning: der er tilmeldt en dame, som ønsker at dele væ-
relse med anden dame. Kontakt Lilian, hvis du er interesseret.  

Søndag 16. september

Slivsøvandring lørdag 22. september
Sidste chance for at komme med - kontakt Arne om evt. ledige pladser


