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 Fynshoved august 2010  

Lyø Juli 2010

  
Lørdag 13. november kl. 13.30 - motionstur i Drigstrup
Vi mødes ved  Drigstrup Kirke, Drigstrup Bygade 2, 5300 Kerteminde - der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Hans Martin Pedersen og Birte Nielsen
 

I

                    Siden sidst

 Særlige arrangementer

HUSK:  alle skal medbringe en pakke til en værdi af ca. 25 kr.

Lørdag 27. november - Juleafslutning 

Tid og sted:      Kl. 13.00-19.00 - Troelskærsalen, 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„.
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.

 

       Dette arrangement er kun for medlemmer.

Tilmelding: Judith Lynggaard - tlf. 2572 1202/pjel@post.tele.dk sen. 17. nov.

 Søndag den 28. november - Julemotionstur
Vi mødes kl. 13.30 på pladsen foran Troelskærsalen, Lindøalléen 51 i Munkebo.
Der er mulighed for vandreture på 5 eller 10 km med turledere i Munkebo By.
Efter turen er der hyggeligt samvær i Troelskærsalen, hvor foreningen er vært ved gløgg
og æbleskiver samt kaffe. 
Turen er for alle, så tag bare familie og venner med. Det er gratis og tilmelding ikke nødvendig. 

Lørdag 6. november kl. 13.30 - motionstur i Fraugde
Den korte tur bliver på 5,4 km og den lange 9 km. Begge ruter starter fra p-pladsen ved Fraugde Kirke.
På den korte tur går vi rundt om Fraugde by. Vi vandrer på overgangen mellem land og by og nyder de store træer
og grønne områder langs Fraugde bæk og Birkum Mose.
På den lange tur vandrer vi til Allerup, hvor der gøres et kort stop i „Den gamle Have„ før turen går videre gennem 
Torup retur til Fraugde Kirke. Efter turen er der mulighed for et visit i kirken. 
Turledere: Kirsten Vinding og Lars-Ole Christensen 

Pris: kr. 200 pr. person. Prisen dækker velkomstdrink, buffet, kaffe og natmad.

Fodslaw giver en snaps til silden - øvrige drikkevarer kan købes til populære Fodslaw-priser.
Betaling på konto 3596 9060015349  - (mobile pay 36918) sen. 17. nov. 

 

 Kommende arrangementer

Status på rejser efter 1. nov.
Der har igen været helt fantastisk opbakning til vores
rejser, og for flere af rejserne måtte der lodtrækning
til. Alle har fået direkte besked.

Porto Santo  Januar  45 deltagere
Gavnø/Herlufsholm Maj  Udsolgt
Færøerne  Juni  39 deltagere
Den Genfundne Bro August  48 deltagere
Irland   August               9 deltagere
Krondyrsafari  September Udsolgt
Teglværksvandring Oktober 34 deltagere

Rejserne til Gavnø og ‘’krondyrsafari er udsolgt, men
man kan blive skrevet på venteliste.

Til de øvrige rejser kan man tilmelde sig så længe der
er ledige pladser eller komme på venteliste. 

Klubaften

64 medlemmer oplevede den
27. oktober multikunstneren
Palle Krabbe for fuld udblæs-
ning.

Efter det gode smørrebrød
fra Superbrugsen i Langeskov
kom Palle Krabbe på banen.
Musik, sang, historier og fæl-
lessang skabte den sædvan-
lige gode Fodslawstemning.

Aftenen sluttede med kaffe
og småkager. Tak til alle del-
tagere og hjælpere for en god
aften.

 


