
  
 

 

 

NYHEDSBREV NR. 2019/15 UDSENDT DEN 3. NOV.2019

Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

Madeira:  33 solgte - 17 ledige
Skt. Petersborg: 34 solgte - 16 ledige
Irland:   14 solgte - udsolgt
Gran Canaria:  17 solgte - ca. 18 ledige
Nordfriesland:  54 solgte - venteliste 12
Gavnø:   58 solgte - venteliste 3
Tunø:   58 solgte - venteliste 3
Viborg:   54 solgte - venteliste 3 

Vi opfordrer til, at man skriver sig på venteliste, hvis man
er interesseret i de ture, der er udsolgt. Erfaringen viser,
at der altid bliver ledige pladser, når vi nærmer os rejse-
dagen.

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lyø Juli2010

    

  

Søndag 10. november  - motionstur i Rynkeby 
Vi mødes kl. 10.00 ved Rynkeby Præstegård, Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Inga Hansen og Bent Møller.

Lørdag 16. november  - motionstur i Kerteminde 
Vi mødes kl. 13.30 ved Superbrugsen, Hans Schacksvej 2, 5300 Kerteminde 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Birgit Christensen og Niels Mortensen

Lørdag 23. november - Juleafslutning

       Dette arrangement er kun for medlemmer.

Tilmelding: 
Rita Damgård - tlf. 4038 1979 eller dke1937@gmail.com senest 15. nov.

Pris:
kr. 150 pr. person. Prisen dækker velkomstdrink, buffet, kaffe og natmad.
Fodslaw giver en snaps til silden - øvrige drikkevarer kan købes til de populære Fodslaw-priser.
Betaling på konto 3596 9060015349  - (mobile pay 36918) senest 15. nov. 

 

HUSK: alle skal medbringe en pakke til en værdi af ca. 25 kr.

Munkebo Fodslaw inviterer igen i år til juleafslutning med god mad og drikke, 
julestemning, julesange og julegaver.

Tid:     kl. 13.00-19.00
Sted:   Munkebo Forsamlingshus,
           Lindøalleen 49, 5330 Munkebo.

Vi starter med velkomstdrink og nyder bagefter en lækker buffet med alle julens 
fristelser. Senere serveres ris a la mande og kaffe med småkager, og dagen slutter
med „natmad„.

Fodslaw giver snaps til silden - øl, vand og vin kan købes til de populære Fodslaw-priser.

Der vil i løbet af eftermiddagen være underholdning, sange og - ikke mindst - det populære
pakkespil.
Sidst på dagen trækker vi lod om årets julekurv og andre gevinster.

 

Søndag 24. november - Julemotionstur
Julemotionsturen er blevet en fast tradition for vores medlemmer og alle, der har lyst til at være 
med til lidt motion inden julens fristelser sætter ind.
Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Munkebo Bibliotek/Forsamlingshus på Lindøalléen 49 i Munkebo.

Der er mulighed for vandreture på 5 eller 10 km ad afmærkede ruter i Munkebo By.
Efter turen er der hyggeligt samvær i forsamlingshuset, hvor foreningen er vært ved gløgg, æbleskiver og kaffe. 

Det er gratis at deltage - tilmelding ikke nødvendig.

Status på rejsetilmeldinger
1. november sluttede første omgang af tilmeldingerne til vores rejser i 2020, og det er gået helt forrygende. 91% af de
378 pladser er allerede solgt - flere rejser er udsolgt og der er ventelister. Her er en oversigt over resultatet.

                                SØGES
Mand, der vil dele værelse på turen til Madeira
Kvinde, der vil dele værelse på turen til Madeira
Kvinde, der vil dele værelse på turen til Skt. Petersborg
        Kontakt Lilian for nærmere oplysninger.

MADEIRA
Tilmeldingen til denne tur slutter snart - omkring 1. dec.
I kan nå det endnu - men skynd jer, hvis I vil med.


