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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Lyø Juli2010

    

  

Lørdag 30. november  - motionstur i Ullerslev 
Vi mødes kl. 13.30 ved Ullerslev Forsamlingshus, Odensevej 44, 5540 Ullerslev 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Elin Knudsen og Jørgen Blohm

Søndag 1. december - Julemærkemarch
For 41. gang afholdes der over hele landet Julemærkemarch til fordel for julemærkehjemmene. I Odense arrangeres
turen af Fodslaw Odense.

       Start:  Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 
                     5000 Odense C.
   Ruter:   5 og 10 km.
   Starttid:         kl. 10-11
   Startgebyr:    kr. 40

Man kan møde op og starte, når man vil i tidsrummet kl. 10-11. Men vil man gerne gå sammen med andre fra Munkebo
Fodslaw, så mød op og vær klar til at gå sammen kl. 10.00. 

Odense Postorkester spiller julemusik kl. 9.30-9.55 og der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver på startstedet
og på rastepladsen.

. 
Lørdag 7. december  - motionstur i Langeskov 
Vi mødes kl. 13.30 ved Bytoften - Rørupvej syd for motorvejen, 5550 Langeskov 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Leo og Karin Petersen

Søndag 15. december  - motionstur i Drigstrup 
Vi mødes kl. 10.00 ved Drigstrup Sognegård, Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere:  Martin Pedersen og Tage Damm.

OBS!
Der er et par ændringer i forhold til teksten i sidste
Fodslaw Tidende. Startgebyret er kr. 40 - og man
kan kun starte kl. 10-11.

ABSOLUT SIDSTE UDKALD til flyrejse med Aarhus Charter til Madeira 2.- 9. febr.
Tilmeldingen slutter den 28. november. Kontakt Lilian hurtigst muligt.

Der er stadig en mand, der gerne vil dele værelse (med anden mand) - er du interesseret, så kontakt Lilian og hør mere.

Juleafslutning 23. nov. Julemotion 24. nov.

Det har været en rigtig travl weekend for Munkebo Fodslaw. Vi har afholdt den traditionelle juleafslutning lørdag - kun for
medlemmer - efterfulgt af julemotionstur søndag eftermiddag med deltagelse af alle interesserede.

Ca. 60 deltagere havde fundet frem til Munkebo Forsam-
lingshus, hvor årets julemotionstur startede. Efter turen
i den kølige efterårsblæst var der gløgg og æbleskiver
til alle. 

111 medlemmer var mødt frem til en dejlig eftermiddag med
højt humør, dejlig mad, julesange og pakkespil. Det er ny re-
kord for deltagelse. Årets julekurv blev vundet af Kristen
Bonde Jensen.

To så store arrangementer kan ikke klares uden en stor indsats fra bestyrelse og andre hjælpere og opbakning fra medlem-
merne.  Så en stor tak til alle hjælpere og deltagere. Det er fantastisk at se, hvor mange der møder op, når vi kalder.  


