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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag den 28. oktober - Motionstur i Odense
Vi mødes kl. 10.00 på p-pladsen 3T Parking, Kronprinsensgade 1, 
5000 Odense C. Der ruter på 5 og 10 km. 
Turledere: Lene Rueskov Nielsen og Jørgen Svensson.

Vi kommer forbi en del murmalerier i Odense, som blev malet for
25 år siden og er inspireret af nogle af de små felter i altertavlen
i Skt. Knuds Kirke. Der er mange og meget forskellige malerier
rundt om i byen.

 

Tak for en fantastisk tilslutning til rejseaften den 11. oktober.
Ikke mindre end 117 medlemmer havde fundet vej til rejseaften i Munkebo Kulturhus. Foreningens rejser
i 2019 blev præsenteret og tilmeldingen startede allerede samme aften. Tak for den flotte opbakning, der
altid er til vores arrangementer - og tak til alle, der var med til at skabe en god aften.

God stemning og snak ved bordene Så er det lige før tapas-anretningen serveres

Husk Odense Å Vandring søndag den 4. november.
Mødested: Abildgårdsskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ. Ruter på 5, 11, 17 og 22 km Mød op pg gå, som
det passer dig bedst - men hvis du har lyst til at gå sammen med andre  fra Munkebo Fodslaw, så kom kl. 9.00.

Nyt fra Turudvalget
Niels Ole Jensen - foreningens formand - er trådt ud af Turudvalget. I stedet for har udvalget udpeget 
Kirsten Boysen fra Munkebo som nyt medlem.

Status på rejser -  pr. 19. oktober
Vandrerejse Cal Barbut    9   1 dags bustur til Stevns  25
Stade/Altes Land   19   1 dags bustur til Ærø  15
Stralsund/Rügen   35   1 dags bustur til Fejø  29

Husk at tilmelde dig senest 1. november, hvis du vil være sikker på at komme med i fordelingen af pladser.
Er én eller flere af turene overtegnet (50 pladser - bortset fra Cal Barbut, der kun har 12 pladser) vil der
blive foretaget lodtrækning. Alle får besked den 2. november. Herefter fortsætter tilmeldingen og evt. op-
skrivning på venteliste. 

Lørdag den 3. november - Motionstur i Munkebo
Vi mødes kl. 13.30 ved MIC - Munkebo Idræts Center, Mosevangen 2, 5330 Munkebo
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Tage Damm og Kirsten Boysen 


