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KOMMENDE ARRANGEMENTER

 Julemærkemarch

.

 

Lørdag 28.  november - Motionstur på Hindsholm
Lørdag 5. dec. - Motionstur i Rynkeby

Den traditionsrige Julemærkemarch søndag den 6. dec.  - i Odense arrangeret af Fodslaw Odense - er des-
værre som så meget andet aflyst.

Ingen fælles start, ingen julemusik med Odense Postorkester, ingen æbleskiver og ingen afmærkede ruter
gennem det det julepyntede Odense.

MEN - som så mange andre gange i disse Corona-tider findes der på nye løsninger!

Virtuel Julemærkemarch - det nye hit!

Corona eller ej - der er 1.000 børn, der har brug for en ny start med et ophold på julemærkehjemmene. 
Deltagerne i Julemærkemarchen bidrager med deres deltagelse til dette. Det har vi gjort i 43 år - og det vil
vi gerne fortsætte med.

Så Danmark går sammen - hver for sig - den 6. december.

Gå hvor som helst og når som helst. Du bestemmer, hvor du vil gå og hvor langt. Du bestemmer om det 
skal være kl. 7 om morgenen eller kl. 23 om aftenen.

Det eneste du skal gøre er at gå ind på hjemmesiden www.julemaerkemarchen.dk og tilmelde dig under
“Odense”. Her betaler du for dit startkort og kan evt. købe medalje eller andre ting. Disse ting vil blive
leveret til dig pr. post.

Startstedet i Odense - Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 Odense C - vil være åbent kl. 10-12. Her kan
du møde op personligt og købe startkort, hvis du ikke har mulighed for at bestille det på nettet, og så kan
du jo benytte lejligheden til at gå din julemærketur i byen på egen hånd. Der er ingen afmærkede ruter!

Lad os passe på hinanden og gå sammen - hver for sig i den gode sags tjeneste.

FODSLAW-REJSER 2021
Husk at tilmelde dig til vores rejser i 2021 senest 1. december, hvis du vil være med i første tilmel-
dingsrunde. Tilmelding til Lilian - tlf. 2245 1156 eller lilianmpedersen@gmail.com.

Søndag 13. dec. - Motionstur i Vollsmose
Søndag 28. dec. - Vinterturen Kertinge Nor Rundt

AFLYSNING AF ALLE AKTIVITETER RESTEN AF ÅRET.
Så kom meddelelsen om, at forsamlingsforbuddet - der lige nu er på 10 personer - er forlænget
til 14. dec. Det betyder desværre, at Munkebo Fodslaw aflyser alle motionsture i resten af året.
Også Vinterturen Kertinge Nor Rundt er aflyst, selv om den først finder sted sidst i december.
En sådan tur kræver en del forberedelse og en del mennesker er involveret, og da vi ikke kan 
være sikre på, at den kan gennemføres, vælger vi nu at aflyse den.

VI SES IGEN I JANUAR - FØRSTE MOTIONSTUR ER MANDAG DEN 4. JAN. I KERTEMINDE
Inden da sender vi nyhedsbrev med forhåbentlig gode nyheder om Corona-situationen.

En idè til at komme ud at gå og samtidig støtte et godt formål:

AFLYST - AFLYST - AFLYST


