
                                                                                                                                                                                                                                      

             VVVAAANNNDDDRRREEEFFFOOORRREEENNNIIINNNGGGEEENNN   MMMUUUNNNKKKEEEBBBOOO   FFFOOODDDSSSLLLAAAWWW   
               

                                       NYHEDSBREV NR. 14/2022 – UDSENDT 27. NOV. 2022 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

__________________________________________________________________________ 
          

         Munkebo Fodslaw – Solbakken 726 – 5330 Munkebo – tlf. 2320 5425  – nielsole69@gmail.com - www.munkebofodslaw.dk 

           

                                                                                  

  

SIDEN SIDST 
 

Juleafslutning 
 

90 medlemmer mødtes til en festlig aften  ved vores 
traditionsrige juleafslutning. 

 

 
 

Lækker julemad, dejlig stemning og masser af sjov 

ved det obligatoriske pakkespil. Der blev også 
mulighed for en lille kædedans. 
 

Sidst på dagen var der lodtrækning om vinpræmier 
og til slut skulle vinderen af årets julekurv trækkes. 
Den heldige vinder blev Ellen Nielsen. 
 

 
 

En stor tak for en rigtig god aften til alle deltagere og 
hjælpere. 
 

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

KOMMENDE TURE 
 

Lørdag  3.dec.  – motionstur i Langeskov 
 

Vi mødes kl. 13.30 ved Langeskov Skole afd. 
Bakken, Rønningevej 38, 5550 Langeskov. 
Der er ruter på 5 og 10 km. 
Turledere:  Leila Andersen og Kirsten Josefsen 

Lørdag 10. dec.  – motionstur i Dalby 
 

Vi mødes kl. 13.30 ved Dalby Skole, Dalby Bygade 
5, 5380 Dalby. 

Der er ruter på 5 og 10 km. 
Turledere:  Erik Hansen og Anelise Hansen 
 

--------------------------------------------------------- 
Søndag 18. dec. – Suppetur 
 

Vi starter en ny traditon i forbindelse med årets 
sidste motionstur. 
 

Vi mødes kl. 10 ved Troelskærsalen, Lindøalleen 51, 

5330 Munkebo. 
 

Der er ruter på 5 og 10 km. 
Turledere: Jørgen Blohm og John Andersen 
 

Efter turene er Fodslaw vært for en portion suppe til 
at varme sig på. Forplejningen er gratis – der kan 
købes øl og vand til ”Fodslaw-priser”. 
 

Det er gratis at deltage – tilmelding ikke nødvendig, 
 

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

SÆRLIGE ARRANGEMENTER 
 

Søndag 4. dec. – Julemærkemarch i Odense 
For 44. Gang afholdes der over hele landet ”Jule-
mærkemarch” til fordel for julemærkehjemmene. 

 I Odense arrangeres vandringen af Fodslaw Odense. 
 

Start: Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 Od. C. 
Starttid: kl. 10-11 
Ruter: 5 og 10 km 
Startgebyr: kr. 30 
 

Tilmelding ikke nødvendig – man møder bare op. Alle 

er velkomne. 
 

Odense Postorkester spiller julemusik kl. 9.30-9.55. 
Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver på 
startstedet. 
----------------------------------------------------------- 
 

RETTELSE 
Fodslaw Tidende blev uddelt ved juleafslutningen –  

og bliver uddelt alle øvrige medlemmer i løbet af 
nogle dage. 
Bemærk: der er ny dato for turen til Svelmø. 
Det bliver torsdag den 27. juli (og ikke den 30.) 
----------------------------------------------------------- 
 

FODSLAWREJSER 
 

Der er stadig ledige pladser til turene til København,  
Århus, Østrig og Paleros. 
Læs mere om rejserne på vores hjemmeside – 
www.munkebofodslaw.dk. 
Tilmelding til Lilian – lilian.fodslaw@gmail.com eller 
tlf. 2245 1156. 
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