
  
 

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag den 14, januar kl. 10 - motionstur i Odense - ruter på 5 og 10 km
Mødested:  p-pladsen ved Den Fynske Landsby, Sejerskovsvej 20, 5260 Odense S.
Turledere: Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen.
Lørdag 20. januar kl. 13.30 - motionstur i Åsum - ruter på 5 og 10 km
Mødested: Ryttervejen 2, 5240 Odense NØ.  Turledere: Kirsten Josefsen og Jørgen Svensson.
Lørdag 27. januar kl. 13.30 - motionstur i Bovense - ruter på 5 of 10 km
Mødested: Bovense Kirke, Ringervej 2A, 5800 Nyborg. Turledere: Gunnar Jørgensen og Jørgen Blohm.

HUSK: sidste frist for tilmelding til spisning til generalforsamlingen er den 15. febr.
Tilmelding til Arne - formand@munkebofodslaw.dk eller tlf. 2462 5697.

Status på busture 2018
De fleste ture blev jo meget hurtigt udsolgt, men der er dog enkelte ledige pladser:
Endagstur til Møn - 6. maj   Tilmelding til Lilian - 2245 1156/liljo@munkebo-borger.dk
Nordsjælland-Skåne - 4.-7. august.  Tilmelding til Lilian - 2245 1156/liljo@munkebo-borger.dk
Sauerland - 2.-7. sept.   Tilmelding til Arne - 2462 5697/formand@munkebofodslaw.dk 
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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Brochurer for Odense Sommerrevy
Så skal vi til det igen! - Odense Sommerrevy har igen bedt os om at uddele nogle flyers i private
postkasser og plakater i forretninger. En opgave, som der i de tidligere år har været mange, der har meldt 
sig til, og som giver en pæn indtægt til vores forening.  Har du lyst/tid til at bruge et par timer en dag, 
som du selv vælger, og hvor du alligevel er ude at gå en tur, så meld dig som uddeler snarest, så laver jeg
en uddelingsplan. På generalforsamlingen trækker vi lod blandt uddelerne om et par fribilletter. 
Kontakt Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk
Og husk - du kan stadig købe billetter til forestillingen den 12. maj til særpris kr. 300. 
Kontakt Solvejg Nielsen - tlf. 26913659 - solvejg.skyum@gmail.com.

Fantatisk Nytårsmotion 2018
Den 9. gang vi afholdt Nytårsmotion i Munkebo
blev den hidtil bedste.
Mere end 270 deltog i vandringen i fantastisk
dejligt vintervejr - det er næsten 100 mere end 
sidste år og det største antal nogensinde.

Vi er fantastisk glade og stolte over at så mange
bakker op om vores arrangement - og det gælder
både medlemmer og dem, “der bare kommer for
at gå en nytårstur”. Stor tak til alle - vi ses til
næste år, hvor vi har 10 års jubilæumsvandring.
PS! Læs artiklen i Fyens Stiftstidende den 8.1.
eller via linket på vores hjemmeside.  


