
  
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2019/12 - UDSENDT DEN 16. SEPT. 2019

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lørdag 21. september  - motionstur ved Hollufgård
Vi mødes kl. 13.30 ved Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Lene Kristiansen og Kirsten Josefsen

Lyø Juli 2010

    

 

 

Søndag 29. september  - madpakketur til Hindsgavl

Lørdag 5. oktober  - motionstur i Hverringeskoven
Vi mødes kl. 13.30 ved p-pladsen i Hverringeskoven, 5300 Kerteminde. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Jesper Knudsen og Gudrun Knudsen

Torsdag 3. oktober  - rejseinformationsaften

Kl. 09.30 mødes vi ved Naturcentret. Galsklintvej 2. 5500 Middelfart. Der er kaffe 
og rundstykke inden vi drager ud på vandretur med naturvejleder på sletten og i dyrehaven.

Efter en ekstra lille vandretur spiser vi den medbragte mad ved Naturcentret. Herefter kan man
køre hjem - eller man kan tage med til besøget på Psykiatrisk Samling i Middelfart, hvor der er
rundvisning med guide.

Det er gratis at deltage i vandringerne inkl. kaffe og rundstykke. Vil man med på museet, koster
det kr. 100 for entré og guide.

Tilmeldingsfristen er udsat til den 22. september - kontakt  Lilian - tlf. 2245 1156 - lilian.fodslaw@gmail.com
hurtigst muligt. 
   

Denne aften præsenterer vi foreningens rejseprogram for 2020 og rejselederne
fortæller kort om turene.

Sted: Munkebo Forsamlingshus, Lindøalleen 49, 5330 Munkebo

Tid:   Kl. 19.00-21.30.
Der serveres et let traktement i løbet af aftenen. Drikkevarer kan købes til de
kendte Fodslaw-priser. Det er gratis at deltage.

Tilmelding: 
Niels Ole - tlf. 2320 5425 eller formand@munkebofodslaw.dk senest 25. sept.

Dette arrangement er kun for medlemmer

Kertemindevandring 2019

Årets Kertemindevandring blev en
våd og blæsende omgang.

Men trods de dystre vejrudsigter
mødte 84 deltagere fra nær og
fjern op på startstedet ved Møde-
stedet i Kerteminde. Formentlig
er det sidste gang vi afholder van-
dring fra dette sted, som nu skal
lukkes ned.

Tak til alle hjælpere med planlæg-
ning, afmærkning af ruter, indkøb,
madpakkefabrikation, kaffebryg-
ning, salg af startkort og meget
andet. 

Som sædvanligt blev det et godt
arrangement, som vi godt kan væ-
re tilfredse med. 


