
VANDREFORENINGEN MUNKEBO FODSLAW

REJSER 2020
        Jubilæumsvandring i Viborg -  busrejse - 1 dag          Søndag 5. sept.                          

   Jubilæumsvandring Viborg 

Kort om turen:
Vandreforeningen Fodslaw - dvs. hovedforeningen, 
som Munkebo Fodslaw er tilknyttet - kunne i 2020
fejre 50 års jubilæum. 
Der var lagt op til en festlig jubilæums-
vandring og fælles frokost med under-
holdning efter vandringen. Munkebo
Fodslaw havde selvfølgelig arrangeret
en bustur, som rigtig mange havde til-
meldt sig. Desværre måtte denne tur 
som så meget andet aflyses pga. Corona.

Turens program:
Efter opsamling i Munkebo, Kerteminde og Langeskov
kører vi til startstedet, som denne gang er Hald Ege
Idrætscenter, Birgitteslystvej 2, 8800 Viborg.

Når vi ankommer vil der være brunchbuffet, festtaler
og musik i hallerne.

Kl. 11.30 starter den store jubilæumsvandring med
ruter på 5 km og 10 km. Begge vandringer giver ret
til IVV-stempel. Der vil undervejs være rastepladser
med musik.

Kl. 14.00 er der kaffe, kage og hyggeligt samvær i
idrætscentret. Der vilvære en Fodslaw-bod med alle
Fodslaws salgsvarer.

Kl. 16.00 slutter det officielle arrangement men op-
levelserne er ikke slut endnu. Vores bus kører os til
Viborg, hvor vores bytur med guide start ved Viborg 
Domkirke.
Byvandringen slutter med ølsmagning og tapas på
Viborg Bryghus. Her venter os smagsprøver på det
gode Viborgøl ledsaget af pølser og diverse tapas, 
der passer til de forskellige øltyper.¨
Corona-restriktioner kan evt. betyde, at vi deles i to
hold til byvandringen og ølsmagningen.

Kl. 18.30 henter bussen os, og vi kører hjem til Fyn
med forventet ankomst i Langeskov kl. ca. 21, og
herefter de øvrige afsætningssteder.

Pris:
Prisen er kr.  675 pr. person, og beløbet dækker bus-
transport t/r, en kop kaffe i bussen,  startkort, brunch-
buffet  og eftermiddagskaffe med kage. 
 Desuden byvandring med besøg på  Viborg Bryghus 
inkl. tapas og ølsmagning.

Tilmelding og oplysninger: 
Lilian Munch Pedersen - lilian.fodslaw@gmail.com   
eller tlf. 2245 1156.

Betaling: 
Dep. på kr. 100 skal indbetales senest en uge efter 
at bekræftelse på deltagelse er modtaget. 
Restbeløbet indbetales senest 31. juli 2021.
Indbetaling skal ske til foreningens rejsekonto 
3596 3600207849.
Der henvises til foreningens “Generelle Rejsebetingel-
ser”, som kan ses på munkebofodslaw.dk.

    Rejsearrangør: Vandreforeningen Munkebo Fodslaw, Solbakken 726, 5330 Munkebo,  tlf. +45 2320 5425. 
    E-mail: formand@munkebofodslaw.dk - www.munkebofodslaw.dk - CVR nr. 32220193

Rejsearrangør er Munkebo Fodslaw, og rej-
sen er kun for medlemmer af foreningen.

Nu bliver der så en ny mulighed, da der er arrangeret
en ny vandring søndag den 5. sept. 2021. Det vil
vi selvfølgelig stadig bakke op om, og vi har derfor
igen arrangeret en bustur.

Turleder: 
Bjarne Christensen

Hald Ege


