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KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tirsdag 11. juni - motionstur i Odense NØ
Vi mødes kl. 19.00 ved Mulernes Legatskole, Gillestedvej 1, 5240 Odense NØ. 
Der er ruter på 5 og 10 km. Turledere: Lene Kristiansen og Arne Kristiansen

 Lørdag 29. juni -  Sommertræf hos Inge og Jørgen Blohm
 Vi mødes kl. 15 på Bøgeskovvej 37, 5540 Ullerslev. Fodslaw giver kaffe og kage og bagefter
 går vi en tur på 5-8 km.
   
Efter vandreturen spiser vi den medbragte mad (indendørs). 
Fodslaw giver en snaps - øvrige drikkevarer og bestik/service medbringes.
Tilmelding til Jørgen Blohm, tlf.65391048 senest 20. juni.
Dette arrangement er kun for medlemmer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. Motionsturene mandag og torsdag fortsætter hele
sommeren - se programmet i Fodslaw Tidende.
Vi starter op efter sommerferien med den traditionsrige tur til Fynshoved tirsdag 30. juli. 

Tirsdag 18. juni - Kirkevandring fra Marslev Kirke til Birkende Kirke
Vi starter kl. 17.00 ved Marslev Kirke, Marslev Byvej 14A, 5290 Marslev. 
Sognepræst Louise Ravn fortæller om kirken og vi får en sang. Herefter starter
vandringen via Selleberg til Birkende Kirke, hvor vi hører om kirken og synger et 
par sange.

Kl. 19 er der spisning i Borgerforeningens Hus i Birkende og efter spisningen finder 
vi ud af transport tilbage til Marslev efter vores biler.
 Pris: kr. 75 for middag. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding: (kun til spisningen) til Elin Knudsen tlf. 5174 7724/elin.knudsen@live.dk
senest 10. juni. Der er maks. 60 pladser til spisning.
Man er selvfølgelig velkommen til deltage i vandringen uden spisning.

Munkebo Fodslaw er medlem af Danmarks-Samfundet, der bl.a. uddeler flag og faner til 
foreninger. Vi fik vores fane i 2010.
I år bliver Dannebrog 800 år. Danmarks-Samfundet holder derfor et særligt arrangement
den 15. juni i København med faneoptog kl. 12.30 fra Rosenborg Slot til Rådhuspladsen. 
Munkebo Fodslaw deltager i optoget med to af vores medlemmer - Birgit Christensen og 
Niels Mortensen, der er inviteret af Danmarks-Samfundet.
Den lokale flagfest på Fyn afholdes søndag den 16. juni kl. 15 i Odense Rådhushal. 
Alle er velkomne - man betaler kr. 25 ved indgangen. Der er musikalsk underholdning 
ved Hjemmeværnets Musikkorps Syd, og talen for flaget holdes af feltpræst Knud Erik
Kristensen. På grund af deltagelse i arrangementet i København er vores fane ikke 
repræsenteret i Odense i år.

Flagfest og Valdemarsdag den 15. og 16. juni

Tak til alle de 188 piger, der deltog i LADYWALK 2019. Og tak til alle
hjælpere. Desværre fik vi ikke pokalen i år trods det flotte fremmøde.

          SIDSTE!
Vi har fået en stor bus til
turen til Ærø den 20. juni,
og der er derfor plads til
4 mere bagest i bussen.
Tilmelding og oplysninger
hos Arne - tlf. 2462 5697


