
  
 

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYHEDSBREV NR. 2018/9 - UDSENDT DEN 16. APRIL 2018

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

Lørdag 21. april  kl. 9.30 -  Kulturvandring i Rønninge
Kl. 9.30 mødes vi ved Rønninge Kirke, hvor vi får et par ord med på vejen af sognepræst Arendse Wullf-
Jørgensen.
Kl. 10 starter vandringen. Der er ruter på 5 og 10 km.
Kl. 12 samles vi i Grubehuset til spisning og hyggeligt samvær. Historien om de tre møller, Bierne Mølle, 
Mellem Mølle og Holts Mølle fortælles, og vi synger sange fra Højskolesangbogen. Vi slutter med kaffe og 
kage kl. 14. Vil man ikke vandre, kan man møde op i Grubehuset kl. 11.30. 

Tilmelding mrk. „spisning„ kr. 40 indbetales  på konto 2375 0717869214 eller mobile pay 2097 2422. 
Man kan deltage i vandringerne uden spisning. Yderligere oplysninger: Eva Sørensen - tlf. 6134 5842.
Arrangør: Langeskov Bibl. Venner, Lokalhistorisk Arkiv og Lokalrådet i Rønninge.

Lørdag 28. april  kl. 13.30 - Vandring i Carl Nielsens fodspor

Mødested: p-pladsen ved Carl Nielsen Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.
Der er ruter på 5 og 10 km gennem naturskønne områder, hvor vi på begge ture ser Nr.
Lyndelse Kirke og får fortællinger om Carl Nielsen. Den korte tur er rundt om Sortelung og
10 km ruten kommer gennem Nr. Søby og forbi Søbysøgård.
Det er Morten og Tina Pliniussen, der arrangerer turen. 

Tilmeldingen til LADYWALK 
 i Odense den 28. maj slutter 
den 24. april.

HUSK - lang vandreuge i april.  Hver dag vandrer vi ca. 20 km - marchhastighed ca. 5-5,5 km/t.

Tidspunkter og mødesteder er følgende:

Tirsdag 17. april kl. 16.15     Fraugde Kirke - Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.  

Onsdag 18. april  kl. 10.00    Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg. 
                                       
Torsdag 19. april kl. 10.00    Mesinge Kirke, Mesinge Bygade 55a, 5370 Mesinge. 

Fredag 20. april  kl. 10.00     Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo. 
                                      
Lørdag 21. april  kl. 10.00     Centertorvet, Langeskovcenter, 5550 Langeskov.             

Man medbringer hver dag mad og drikke samt øvrige fornødenheder til en hel dags vandring.
Alle er velkomne. Evt. spørgsmål til Kirsten Josefsen - tlf. 24811232

Pga. afbud er der tre ledige pladser på busturen til 
Frijsenborg den 6. juni. Kontakt Judith, tlf.2572 1202
eller pjel@post.tele.dk 

Østfynsk Forårsvandring 2018 er godt overstået

Den 15. april blev vores traditionelle forårsvandring afviklet i Munkebo med
vandrere fra nær og fjern. Det blev en rigtig god dag med knap 190 deltagere. 

Desværre var vejret ikke det allerbedste, så tåge og gråvejr dækkede for de
fantastiske udsigter, som ruterne ellers kunne byde på.

Vi fik besøg fra en vandreforening fra Flensburg, som satte stor pris på vores
arrangement og - ikke mindst - vores gode forplejning. De fine ruter, de lækre
madpakker, frikadellerne og de flotte lagkager var med til at give dem en rigtig
god oplevelse i Munkebo.

En stor tak til alle hjælpere på ruterne, på rasterne, i køkkenet og i salgsboderne.
Uden jer kunne et sådant arrangement ikke gennemføres.

Vi ses til næste års forårsvandring i Langeskov. 


