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KERTEMINDEVANDRING 2018

Er du meldt til rejseaften den 11. oktober?
                                   
Tilmelding til Niels Ole - formand@munkebofodslaw.dk eller
tlf. 2320 5425 senest 5. oktober.

    MINDEORD
Munkebo Fodslaw har mistet to medlemmer de seneste par dage.

Annette Damsbølle, Ullerslev døde den 16. september uden forudgående sygdom. Annette
deltog i vores træningsture de gange, hun kunne få det tilpasset sin aktive pensionisttilværelse.
Hun var turleder fra Ullerslev Forsamlingshus de gange, vi bad hende om det, og på disse ture
tog hun os med rundt i sin by. Æret være Annettes minde.

                                                På bestyrelsens vegne
                Elin

Fredag den 20. september sov Inge Pedersen, Munkebo stille ind efter et langt og strengt 
sygeleje. Inge og Knud Pedersen (Håhr) har været medlemmer af Munkebo Fodslaw i mange år
og har deltaget i mange af vores arrangementer og rejser. Inge var én af vores første turledere 
på 5 km turene, da vi startede torsdagsturene og var kendt for sit altid gode humør og positive 
indstilling. Man gik aldrig forgæves, hvis der var brug for en hjælpende hånd. Vores tanker går 
til Knud og familien. Æret være Inges minde.

På bestyrelsens vegne
              Lilian

                       

Tak for en god vandredag.

Søndag den 16. september holdt Munkebo Fodslaw
Kertemindevandring med start fra Mødestedet.
Det var en ny vandring, så vi var meget spændte på,
hvor mange der ville deltage.
96 deltagere mødte op i det fine efterårsvejr og gik enten
5, 10 eller 22 km.
Der var godt gang i både startbord, salgsbord og hos køk-
kenpigerne og stor tilfredshed med afviklingen.  
Tak til alle deltagere og hjælpere - også turlederne i de
gule veste, der førte deltagerne sikkert gennem ruterne.
Vi ses til Kertemindevandring igen i 2019. 

Sidste udkald for passagerer til vinterrejsen til Tenerife den 2.-9. februar 2019. 
Der er endnu få ledige pladser. Kontakt Lilian - liljo@munkebo-borger.dk - tlf. 2245 1156. 
Tilmeldingen slutter 1. okt. 


