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Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

 

 

 

 

 

Lørdag 7. nov. - Motionstur i Seden
Vi mødes kl. 13.30  ved Seden Kirke, Mindelundsvej 47, 5240 Odense NØ
Der er ruter på 10 og 5 km. Turledere: Gerhard Pankratz og Jørgen Svensson

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Søndag 15. nov. - Motionstur på Stige Ø
Vi mødes kl. 10.00  ved Kajakkluben, Østre Kanalvej 12, 5000 Odense C
Der er ruter på 10 og 5 km. Turledere:  Niels Ole Jensen og Sigrid Rasmussen

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

Lørdag 21. november - Juleafslutning 

Tid:     kl. 13.00-19.00
Sted:   Festsalen Troelskær,   Lindøalleen 51, 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 musik og underholdning, julesange, julehygge og - 
ikke mindst - det populære pakkespil. Sidst på dagen trækker vi lod om årets julekurv 
og andre gevinster.

   Søndag den 22. november - Julemotionstur

Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Festsalen Troelskær, Lindøalléen 51 i Munkebo.

Der er vandreture på 5 eller 10 km i Munkebo by med turledere.

Efter turen byder vi på varm gløgg og lidt julesmåkager UDEN FOR. Der opsættes  
skilte, så alle kan finde vej. 

Turen er for alle. Det er gratis at deltage - ingen tilmelding. 

Dette arrangement er desværre aflyst

pga. forsamlingsforbud og Corona-

restriktioner.

ÆNDRING

Rejser 2021
Vores rejsetilbud for 2021 er som bekendt blevet udsendt for kort tid siden - og til trods for Corona-krisen, 
aflysninger af stort set alle rejser i 2020 og uvished om rejsesituationen i 2021, så er rejserne blevet godt 
modtaget. Det ser ud til, at rejselysten stadig er der.

Der har været pæn tilmelding til alle rejserne - men der er stadig god tid til at beslutte sig. 
1. december kl. 12 gøres status på tilmeldingerne og alle får en tilbagemelding. Herefter fortsætter tilmel-
dingerne så længe der er plads - eller man kan komme på venteliste.

Og endnu en aflysning:
Vores traditionelle Nytårsmotion den første søndag i januar - og som de sidste par år har haft omkring
200 deltagere må vi desværre også aflyse.

Også dette arrangement bliver berørt af Corona-situationen. Det er en eftermiddag, der plejer at tilrække 
rigtig mange - både medlemmer med familie og andre, der blot kommer for at få en hyggelig tur. 
Det kan vi slet ikke styre med de nuværende regler og begrænsninger.

Derfor bliver Julemotion 2020 afviklet på en anden måde i år:


