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Søndag 27. oktober  - motionstur i Vollsmoseområdet
Vi mødes kl. 10.00 ved p-pladsen, Center Øst, Vollsmose Alle 10, 5240 Odense NØ. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Birgit Lundbæk og Ditte Karup Rasmussen

Lørdag 2. november  - motionstur i Ørbæk
Vi mødes kl. 13.30 ved Ørbæk Kirke, Hovedgaden 42, 5853 Ørbæk.
Den nyistandsatte kirke er åben til kl. 16, og man kan benytte lejligheden til at se det fine resultat af renoveringen. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Vi går alle ud omkring det smukke Ørbæklunde, hvor vi ser gårdanlægget og får et glimt
af den dejlige park. Turen går videre gennem mark og skov. De, der går 10 km går over i Ravnholt-skoven og forbi det
idylliske gods Lykkesholm, som ligger i bunden af Ørbæk Tunneldal omkkranset af skov.

Turledere: Poul Erik Hansen og Judith Lynggaard

Søndag den 3. november - Odense Å Vandring
Start:          Abildgårdsskolen,
                      Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ

Ruter:             6, 11, 17 og 23 km
    Starttid:          6 og 11 km kl. 9.00-11.00  
                       17 og 23 km kl. 9.00 - 10.00

Tilmelding:  Ikke nødvendig - man møder blot op ved startbordet. 
Mød op kl. 9.00, hvis du vil gå sammen med andre fra Munkebo Fodslaw.                 

Den 1. november kl. 12.00 slutter første tilmeldingsrunde, og vi gør op,
hvor mange tilmeldinger der er til de enkelte rejser.

 
1. - 2. november får alle besked om, hvordan det er gået.

Efter 1. november kan man stadig tilmelde sig og komme med, hvis der er
ledige pladser - eller man kan komme på venteliste.

Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 - eller lilian.fodslaw@gmail.com

HUSK TILMELDING TIL REJSER 2020

Glemmer du - så husker jeg!

Skulle vi have glemt de gode gamle sange, 
så blev de blev genopfrisket her i aften til 
vores musikalske klubaften i Langeskov.

94 medlemmer var mødt op til en hygge-
lig aften med smørrebrød, musik og hyg-
geligt samvær.

Det er 6. gang vi holder musikalsk klub-
aften, og som altid var opbakningen stor 
og stemningen god.

Duoen “Dyveke” underholdt på bedste
vis med de udødelige revyviser, som vi 
alle kender så godt.

Tak til Elin for et rigtig godt arrangement
- og tak til alle, der mødte op og var med
til at skabe endnu en god Fodslaw-aften.
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