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Lørdag 12. oktober  - motionstur ved Enebærodde
Vi mødes kl. 13.30 ved p-pladsen Halshusene, 5450 Otterup 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Knud Pedersen og Lilian Munch Pedersen

Lørdag 19. oktober  - motionstur i Munkebjergkvarteret
Vi mødes kl. 13.30 ved p-pladsen overfor Munkebjerg Kirke, Østerbæksvej 87, 5230 Odense M. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Ib Nielsen og Lilian Munch Pedersen

Onsdag 23. oktober - Musikalsk klubaften i Langeskov

       Dette arrangement er kun for medlemmer.
Mød op til en hyggelig aften med humør og samvær med andre fra Munkebo Fodslaw. Det bliver med garanti ikke kedeligt.

Tid: Kl. 18.30
Sted: Børnehaven „Mælkevejen, Grønvangen 32, 5550 Langeskov
Der serveres smørrebrød fra Superbrugsen i Langeskov.

Drikkevarer købes til „Fodslaw„ priser.

Pris:
kr. 100 pr. person for underholdning, mad og kaffe.
Beløbet indbetales senest 14. oktober til konto 3596 9060015349 (mobile pay 36918).

Tilmelding: 
Elin Knudsen på tlf. 5174 7724 - send gerne på sms - eller mail elin.knudsen@live.dk.

Tilmelding senest 14. okt.

For aftenens musikalske underholdning står duoen „Dyveke„. Duoen består af Torben Warncke
på ukulele, guitar og sang og Henrik Prip Eriksen på guitar og sang.
Duoen giver nyt liv til gamle danske film- og revysange fra 20’erne, 30’erne og 40’erne.
Hvem husker ikke „Pige træd varsomt„, „Gå med i Lunden„, „Glemmer du„ eller „Man binder os
på mund og hånd„. Den sidstnævnte sang er fra Poul Henningsens og Kai Normann Andersens
revy „Dyveke„ med Liva Weel i hovedrollen.
„Dyveke„ er tro over for originalerne, men tilfører samtidig sangene nyt liv i form af nye arrange-
menter og anderledes instrumentering.

2. - 9. febr. Madeira 
28. april Gavnø og Herlufsholm 
6. - 13. maj Vandrerejse �l Irland 
28. maj Tunø 
10.-11. juni Nordfriesland 
24.- 31. august Skt. Petersborg 
20. sept. Jubilæumsvandring Viborg 
Uge 44/45 Gran Canaria 
 

Rejseaften 3. oktober 2019
Foreningens årlige begivenhed - rejseaften - blev et tilløbsstykke. Der var
fyldt godt op i Munkebo Forsamlingshus. Ikke mindre end 130 af forenin-
gens medlemmer mødte op for at høre om rejsetilbuddene i 2020.

Inden selve præsentationen af rejserne var der servering af en tallerken
med russiske specialiteter - men henvisning til på årets største rejse -
en bustur til Skt. Petersborg.

Russiske tapas - rødbedesuppe, blinis, pirogger og russisk kartof-
felsalat blev serveret sammen med vodka og russisk champagne.

Tak til Judith, Anne Grethe og Kirsten Glans i køkkenet. Tak til alle
hjælpere med borddækning, salg af drikkevarer, oprydning mv.

Efrer spisningen blev rejserne præsenteret,  og tilmeldingen er allerede 
startet.
Rejsehæftet udsendes pr. mail i dag - den 4. okt. - og lægges på vores
hjemmeside. Programmet sendes pr. post til de medlemmer, der ikke har
mailadresse-

Alle tilmeldinger - bortset fra vandreturen til Irland - skal ske til Lilian -
tlf. 2245 1156 eller lilian.fodslaw@gmail.com.
1. november kl. 12.00 tælles op, hvor mange tilmeldinger, der er til de 
enkelte rejser. Er der for mange, kan der blive tale om lodtrækning.
Alle får besked 1.-2. november om de er kommet med på rejserne, og 
først herefter skal der betales depositum. 


