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       Dette arrangement er kun for medlemmer.

Lørdag 24. november - Juleafslutning kl. 13.00 i Munkebo Forsamlingshus 

Status på rejser 2019

Søndag 25. november KL. 13.30 - Julemotion i Munkebo 
Julemotionsturen er blevet en fast tradition for vores medlemmer og alle, der 
har lyst til at være med til lidt motion inden julens fristelser sætter ind.

Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Munkebo Bibliotek/
Forsamlingshus på Lindøalléen 49 i Munkebo.

Der er der mulighed for vandreture på 5 eller 10 km ad afmærkede ruter 
i Munkebo By.

Efter turen er der hyggeligt samvær i forsamlingshuset, hvor foreningen er 
vært ved gløgg og æbleskiver samt kaffe.

Julemotion er for alle - tag bare familie og venner med. Tilmelding ikke nødvendig. 

Tilmelding: Rita Damgård - tlf. 65975462 eller dke1937@gmail.com sen. 15. nov.

HUSK TILMELDING TIL JULEAFSLUTNING SENEST 15. NOVEMBER

Pris: kr. 150 pr. person for velkomstdrink, julebuffet, kaffe, natmad og underholdning. 
Drikkevarer sælges til Fodslaw-priser.
Betaling sen. 15. november til foreningens konto 3596 9060015349 - (mobile pay 36918)

Tak for en helt fantastisk opbakning til vores rejser i 2019.

Efter rejseaftenen, hvor programmet blev præsenteret kom der
stille og roligt tilmeldinger og da tilmeldingen sluttede den 1. nov.
kl. 21 kunne vl melde så godt som udsolgt. 

312 pladser kunne vi tilbyde og 96% er indtil nu solgt - på bare
3 uger.

Heldigvis var det muligt at skaffe en større bus til nogle af turene
ligesom vi kunne få flere værelser i Stralsund - så der blev kun
behov for lodtrækning på rejsen til Stralsund/Rügen, hvor 4 per-
soner lige nu er på venteliste.

Tilmeldingen ser således ud:

Stade/Altes Land 38 tilmeldte  12 ledige pladser
Stralsund/Rügen 55 tilmeldte  4 personer på venteliste
Cal Barbut  12 tilmeldte  udsolgt
Ærø   35 tilmeldte  15 ledige pladser 
Fejø   58 tilmeldte  udsolgt
Stevns   52 tilmeldte  udsolgt
Tenerife  50 tilmeldte  udsolgt

Hvis du ikke nåede at komme med i første omgang til de udsolgte 
rejser, så bliv skrevet på venteliste til  - erfaringen siger, at der altid kommer afbud.

.... og selv om der er læænge til, så sæt X i kalenderen til Nytårsmotion søndag den 6. januar


