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Søndag 12. januar - motionstur i Bullerup.
Vi mødes kl. 10.00 Ved Superbrugsen, Mølledammen 5, 5320 Agedrup.
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Anna Grete Pedersen og Gerhard Pankratz.

MINDEORD
Det er med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om at Lis Nielsen døde efter den tragiske ulykke en søndag i starten
af december i Langeskov..
Jeg har selv kendt Lis hele mit liv. Vi voksede begge op i Langeskov og har tilbragt mange timer sammen.
Lis var tro mod Langeskov og boede og arbejdede i vores by.
I Munkebo Fodslaw har vi haft stor glæde af Lis og Hans. Som turledere ved deres sommerhus flere gange, som 
deltagere i vores sociale arrangementer og på korte og længere ture - altid med stor hjælpsomhed og et smil til alle.
Vi vil savne Lis. Men det er intet mod det, som Hans og børnene har lidt. Vores tanker går til dem i den svære tid.
Æret være Lis´minde.
På foreningens vegne 
Elin Knudsen

Torsdag 2. januar  -  Årets første motionstur. Husk nyt mødested i Kerteminde
Vi mødes kl. 10.00 ved Kertemindehallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde.
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Else Hansen og Gudrun Knudsen.

Søndag 5. januar. HUSK Nytårs-Familie-Vandring med bingovandring. 
Vi mødes kl. 13.00 ved Munkebo Forsamlingshus.
 
Husk at tage familie og venner med til denne hyggelige eftermiddag.
Der er ruter på 4, 6 og 10 km. Det er gratis at deltage.
Munkebo Fodslaw er vært med kaffe og brød efter vandreturen.

Vinterturen Rundt om Kertinge Nor var årets sidste vandring i Munkebo Fodslaw.
Vi ønsker alle en rigtig godt nytår. En stor tak for den store opbakning til vores
arrangementer i 2019.
 
Vi ses i 2020 til endnu et meget aktivt Fodslaw-år med mange motionsture, 
vandringer, rejser og - ikke mindst - vores 40 års jubilæum.

Tak for en dejlig dag med vinterturen Rundt om
Kertinge Nor
Igen i år var vores vintertur en succes. 40 vandrere fra nær og
fjern gik den lange tur på 26 km. Det var 5 mere end sidste år.

Ingen benyttede sig af tilbuddet om at “blive samlet op”, men
måske bevirkede tilbuddet, at flere turde afprøve sig selv. Tak
til Lene, som var villig til at hente - det var et godt initiativ.

På de kortere ture - 10 og 5 km - var der stort set samme antal
som sidste år - nemlig 25.

Tak til alle deltagere og hjælpere. Vi ses til næste år. 


