
  
 

 

 

 

 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYHEDSBREV NR. 2018/8 - UDSENDT DEN 27. MARTS 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

Lørdag 7. april  kl. 13.30 - motionstur i Ferritslev
Mødested: Ferritslev Fritidshus,  Ørbækvej 916A, 5853 Ferritslev
Turledere: Kirsten Josefsen og Iben Klug. Der er ruter på 10 og 5 km.

Tilmeldingen til LADYWALK  i Odense den 28. maj er i fuld gang.
Husk at tilmelde dig til Grethe Krongaard - krongaard@munkebo-borger.dk. eller 
tlf. 67975020/29845120. Størrelse på t-shirt skal bestilles ved tilmeldingen. 
Tilmeldingen slutter den 24. april.

   Østfynsk Forårsvandring 2018
  Søndag den 15. april 2018

Tirsdag 17. april  kl. 19.00 - motionstur i Fraugde - BEMÆRK: sæsonens første aftentur
Mødested: Fraugde Kirke, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.
Vi går i samlet flok mod Overholluf, Nederholluf og Holluf Pile.
Undervejs gør vi stop, og der fortælles med udgangspunkt i  
den lokale historie lidt om byerne, lokale kendisser mv. 
Undervejs kan man i området bemærke forskelle mellem 
gammelt og nyt.
Turledere: Kirsten Vinding og Margrethe Bakmand. 
Der er ruter på 10 og 5 km.

 

De blå Fodslaw-jakker er nu på lager.
Vores populære jakker udgår fra leverandøren, og foreningen har købt et antal til
lager. Der er jakker i str. M,L, XL og XXL, og prisen er stadig kr. 300 inkl. logo på
venstre ærme. Jakkerne sælges på Forårsvandringen den 15. april eller ved kontakt
til Karin Trøst - tlf. 23823893.

HUSK

               VIGTIGE DATOER VEDR. BUSTURE

Betaling for busture
Frijsenborg den 6. juni - sidste frist for betaling af 
restbeløbet er den 6. april.
Grænselandet 19. - 21. juni - sidste frist for betaling 
er den 19. april.

Sidste tilmelding 
til busturen til Nordsjælland og 
Skåne 4.-8. august er den 15. april 
til Lilian.  Læs program for turen på 
www.munkebofodslaw.dk

Hvem skal have de sidste billetter til Odense Sommerrevy?
De sidste 4 billetter til forestillingen den 12. maj sælges nu. Prisen er kr. 300,-
pr. stk. (særpris). Sælges også til ikke-medlemmer, så man kan godt invitere
et par venner med. Kontakt Solvejg - tlf. 26913659 - solvejg.skyum@gmail.com.


