
  
 

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYHEDSBREV NR. 2018/4 - UDSENDT DEN 25. FEB. 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Lørdag 3. marts kl. 13.30 - motionstur i Langeskov
Mødested: Centrtorvet, Langeskov Center, 5550 Langeskov. 
Turledere: Tage Mikkelsen og Elin Knudsen. Der er ruter på 5 og 10 km.

Lørdag 10. marts kl. 13.30 - motionstur i Nyborg
Mødested: Skovparkhallen, Skaboeshusevej 98, 5800 Nyborg. 
Turledere: Stig Jensen og Fodslaw Nyborg. Der er ruter på 5 og 10 km.

Tak for en god generalforsamling
Tak til alle 108 medlemmer, der mødte op til generalforsamlingen. 
Igen en helt fantastisk opbakning til vores forening.
Stor tak til Carsten og Judith for lækker mad.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:  Niels Ole Jensen
Næstformand: Arne Kristiansen
Kasserer:  Solvejg Nielsen
Sekretær:  Lilian Munch Pedersen
Best.medlem:  Rita Damgaard
Best.medlem:  Karin Trøst
Best.medlem:  Elin Knudsen
Suppleant:  Jørgen Blohm
Suppleant:  Birgit Christensen

Arne Kristiansen valgte på generalforsamlingen at træde tilbage
efter 15 år som formand og overlade posten til Niels Ole Jensen.
Arne fortsætter heldigvis som medlem af bestyrelsen.

Vandrerejse til Peak District i England 2.-8. maj 2018
Så er det ved at være sidste frist, hvis man vil med på denne fantastiske rejse - med fly og med Kirsten
Josefsen som turleder.
Turens program og flere oplysninger kan fås hos Kirsten   tlf. 24811232 - mail thegirlfromla@live.dk.

Sidste frist for tilmelding er den 1. marts.
Kort om turen:
 - Vi bor under hele turen på samme hotel 
  - millstone Country Inn i Hathersage
 - Der er daglige vandringer af forskellige
   længder og sværheder
 - Vil man springe en vandredag over, kan 
   man foretage forskellige ting på egen hånd
 - Vi skal “blande os” med lokalbefolkningen
   og bl.a. gå en tur sammen med den lokale “Fodslaw”
 - Der bliver også tid til besøg på forskellige pub’er, og
   vi spiser aftensmad på hotellet eller små kroer
 - Vi skal på udflugt med tog til byen York, hvor vi besøger
   seværdigheder og har tid til lidt shopping
 - Der er indlagt et besøg på The David Mellor Factory - 
   porcelænsfabrik og designcenter.

- 

Pris:  kr. 6.300  pr. person i delt dobb.værelse med bad og toilet. Prisen dækker flyrejse Kastrup-Manche-
ster t/r. Transfer til hotel. 6 overnatninger i delt dobb.værelse med morgenmad. Transport til og fra York.

Følgende er ikke omfattet:
Transport til og fra Kastrup Lufthavn, frokoster, aftensmad og drikkevarer er ikke omfattet. Der vil være 
mulighed for at købe madpakker til de forskellige vandringer og aftensmad aftales under turen.


