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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag den 2. december - Julemærkemarch i Odense
For 40. gang afholdes der over hele landet Julemærkemarch til fordel for 
julemærkehjemmene. I Odense arrangeres turen af Fodslaw Odense.

Start:           Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C.
Ruter:          5 og 10 km.
Starttid:       kl. 10-12
Startgebyr:  kr. 20
Man kan møde op og starte, når man vil i tidsrummet kl. 10-12, men vil man gerne gå sammen med andre
fra Munkebo Fodslaw, så mød op og køb startkort, så vi er klar til at gå sammen kl. 10.00. 
Odense Postorkester spiller julemusik kl. 9.30-9.55 og der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver på 
startstedet og på rastepladsen.

. 

Lørdag den 8. december - Motionstur i Kerteminde
Vi mødes kl. 13.30 ved Roklubben, Odensevej 48, 5300 Kerteminde. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Carlo Kristiansen og Kirsten Hansen.

Bustur til Ærø - torsdag den 20. juni
Der er forskellige muligheder for vandringer og ture med guide - på det ved-
hæftede kort kan I se, hvordan man kan vandre/stå på bussen osv.
Kontakt Arne - tlf. 2462 5697 hvis der er spørgsmål om selve turen/vandringerne.

Læse hele på programmet for de to ture på www.munkebofodslaw.dk
Tilmelding: Lilian - tlf. 2245 1156 eller liljo@munkebo-borger.dk  

Bemærk: ændret starttid

Ledige pladser på busture

Bustur til Stade/Altes Land - 28. april - 1. maj
Vi skal bo i den hyggelige by Stade i 3 nætter, og herfra udgår udflugter til bl.a.
Airbus-fabrikken, Bremen og Hamburg, hvor vi skal på havnerundfart og se det
imponerende Elbphilharmonie. 
 
Turledere er Poul Erik Hansen og Judith Lynggaard. 

Lørdag den 1. december - Motionstur i Langeskov
Vi mødes kl. 13.30 på Centertorvet, Langeskov Center, Centervej, 5550 Langeskov. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Kirsten Josefsen og Elin Knudsen
Efter turen er der mulighed for at købe gløgg/æbleskiver for kr. 50,- „Hos Michael„ i centret.

Tak for en dejlig juleafslutning
80 festklædte Fodslaw-medlemmer var lørdag eftermiddag mødt op til den traditionsrige juleafslutning med
god mad, pakkespil, julesange, musik og dans. Tak til alle, der mødte op med godt humør og bidrog til den
gode stemning. Og den store julekurv blev vundet af Kirsten Glans efter en hård omgang terningekast med
3 andre, der også hedder Kirsten.


