
  
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2018/22 - UDSENDT DEN 26. OKT. 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag den 18. november - Motionstur i Odense
Vi mødes kl. 10.00 på p-pladsen i Bazar Fyn, Thriges Plads 3, 5000 Odense C.
Vi går forbi nogle af de nye byggerier i Odense, nyder naturen ved Odense Å,
kommer gennem butiksgader (der er lukket) og kommer endelig op på Byens
Bro ved banegården, hvor vi har udsigt over havnen. En frisk søndagstur med by 
og natur.
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen.      

 

Tilmelding: Rita Damgård - tlf. 65975462 eller dke1937@gmail.com sen. 15. nov.
Pris: kr. 150 pr. person. Prisen dækker velkomstdrink, buffet, kaffe og natmad.
Betaling på konto 3596 9060015349  - (mobile pay 36918) senest 15. nov. 

 
       Dette arrangement er kun for medlemmer.

Tid:     kl. 13.00-19.00
Sted:   Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo.

Vi starter med velkomstdrink og nyder bagefter en lækker buffet med alle julens fristelser. 
Senere serveres ris a la mande og kaffe med småkager, og dagen slutter med „natmad„.

Fodslaw giver snaps til silden - øl, vand og vin kan købes til de populære Fodslaw-priser.

Der vil i løbet af eftermiddagen være musik, sange og - ikke mindst det populære pakkespil.
Sidst på dagen trækker vi lod om årets julekurv og andre gevinster.

 

Lørdag 24. november - Juleafslutning 

Rejser 2019
Husk at tilmelde dig senest 1. november, hvis du vil være med i tildelingen af pladser. Alle får besked 
den 2. november om de er kommet med - eller er kommet på venteliste. 
Herefter fortsætter tilmeldingen så længe der er pladser eller evt. opskrivning på venteliste. 

Lørdag den 10. november - Motionstur ved Hesbjerg Slot
Vi mødes kl. 13.30 ved slottet, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst.
Elmund Madsen, som bor på slottet fortæller om området og slottets
historie og tager os alle med på en 5 km tur i Naturanium, som han 
har været initiativtager til. Efterfølgende bliver der mulighed for at
vandre lidt flere km.

Tak for en dejlig klubaften
En helt almindelig grå onsdag aften blev forvandlet til fest og farver, da gruppen “Local Tuesday” spillede
                         op til klubaften i Lange-
                skov. 96 medlemmer var
                                                                                                                      mødt op til spisning og
                                                                                                                      hyggeligt samvær. Der
                                                                                                                      blev klappet i takt til mu-
                                                                                                                      sikken og sunget med på
                                                                                                                      kendte melodier fra vores
                                                                                                                      ungdom. Tak for et godt
                                                                                                                      arrangement og tak for
                                                                                                                      den flotte opbakning. 
                 


