
                                                                                                                             

             VVVAAANNNDDDRRREEEFFFOOO
               

                                       NYHEDSBREV NR. 
_________________________________________________________
 

  ______________________________________________________________________
          
       Munkebo Fodslaw – Solbakken 726 – 5330 Munkebo

  

SIDEN SIDST 
 
Vi er kommet godt  i gang med motionsturene
2022, og der har været et rigtig pænt fremmøde.
 
Desværre blev vores to sidste vandringer i 2021 
Vinterturen Kertinge Nor Rundt og nytårsmotion 
aflyst, så nu glæder vi os ekstra meget til, at vi kan 
mødes i større forsamlinger igen. 
---------------------------------------------------------
 
Første store begivenhed er vores  
 
GENERALFORSAMLING 
 
Onsdag 23. febr. i børnehaven ”Mælkevejen”, 
Grønvangen 32, 5550 Langeskov. 
 
BEMÆRK, AT DET ER ET NYT STED! 
 

 
Kl. 18.00 byder Fodslaw på lidt at spise.
Drikkevarer kan købes til ”Fodslaw-priser”.
 
Kl. 19.00 starter generalforsamlingen. 
 
Dagsorden mv. kan ses i Fodslaw Tidende 
vores hjemmeside www.munkebofodslaw.dk
 
Vil du deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig.
Tilmelding skal ske til vores kasserer Solvejg Nielsen,
Tlf.2691 3659 – solvejg.skyum@gmail.com
 
Absolut sidste frist for tilmelding er 
 
Tilmelding efter denne dato betyder, at man ikke kan 
deltage i spisningen. Men man er selvfølgelig 
velkommen til at møde op ved generalforsamlingen 
kl. 19 uden tilmelding. 
 
Fodslaw er vært ved en øl/vand/glas vin under gene
ralforsamlingen. 
 
KOMMENDE TURE 
 
Lørdag 29. jan. – motionstur i Skellerup
 
Mødested: kl. 13.30 ved Heldagsskolen, Pårupvej 
25, 5800 Nyborg  
 
Det er en fællestur på ca. 7 km. 
 
Turleder: Jørgen Blohm 
-----------------------------------------------
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5330 Munkebo – tlf. 2320 5425 – nielsole69@gmail.com -  

i gang med motionsturene i 
fremmøde. 

Desværre blev vores to sidste vandringer i 2021 – 
og nytårsmotion – 

aflyst, så nu glæder vi os ekstra meget til, at vi kan 

--------------------------------------------------------- 

”Mælkevejen”, 

 

 

byder Fodslaw på lidt at spise. 
priser”. 

 

Dagsorden mv. kan ses i Fodslaw Tidende – eller på 
www.munkebofodslaw.dk 

Vil du deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig. 
Tilmelding skal ske til vores kasserer Solvejg Nielsen, 

solvejg.skyum@gmail.com. 

Absolut sidste frist for tilmelding er 14. febr. 

Tilmelding efter denne dato betyder, at man ikke kan 
deltage i spisningen. Men man er selvfølgelig altid 

generalforsamlingen 

Fodslaw er vært ved en øl/vand/glas vin under gene-

Skellerup 

ved Heldagsskolen, Pårupvej 

----------------------------------------------- 

Lørdag 5. febr.  – motionstur i Seden 
Strandby. 
 
Mødested: kl.13.30 ved 
vejen 39, 5240 Odense NØ
 
Det er en fællestur på ca. 7 km.
 
Turleder:  Tage Damm 
 

 
-----------------------------------------------------
Lørdag 12. febr.  – motionstur i Davinde
 
Mødested: kl. 13.30 Ibjergvej 11, 5792 Årslev 
 
Det er en fællestur på ca. 7 km.
 
Turleder:  Kirsten Josefsen
 

 
---------------------------------------------------------
NYTÅRSMOTION i april
Det siges jo, at julen varer lige til påske 
passer det jo meget godt at holde nytårsmotion kort 
før påskeferien. 
 
Ny dato for vores familievandring med bingospil er 
nu fastsat til lørdag den 2.
Sæt X i kalenderen – nærmere følger.
-----------------------------------------------------------
 
FODSLAW-REJSER 
Flere har spurgt om der er 
Færøerne den 13.-20. juni.
Det er der ikke lige pt. – men man kan blive skrevet 
på venteliste, hvis nogen skulle melde fra.
Kontakt Lilian – lilian.fodslaw@gmail.com
tlf. 2245 1156. 
Læs mere om turen på www.munkebofodslaw.dk
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motionstur i Seden 

 Fjordagerhallen, Strand-
vejen 39, 5240 Odense NØ 

Det er en fællestur på ca. 7 km. 

 

----------------------------------------------------- 
motionstur i Davinde 

13.30 Ibjergvej 11, 5792 Årslev  

Det er en fællestur på ca. 7 km. 

Kirsten Josefsen 

 

----------------------------------------------------------- 
NYTÅRSMOTION i april 

varer lige til påske – og så 
passer det jo meget godt at holde nytårsmotion kort 

familievandring med bingospil er 
lørdag den 2. april kl. 13.30. 

nærmere følger. 
----------------------------------------------------------- 

Flere har spurgt om der er ledige pladser på turen til 
20. juni. 

men man kan blive skrevet 
på venteliste, hvis nogen skulle melde fra. 

lilian.fodslaw@gmail.com eller  

om turen på www.munkebofodslaw.dk 


