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FODSLAW-REJSER 2021
Der er godt gang i tilmeldingen til vores rejser i 2021 - vil du med på èn eller flere af vores rejser så
kontakt Lilian - tlf. 2245 1156 eller lilian.fodslaw@gmail.com.

Kære alle medlemmer

Hermed det sidste nyhedsbrev i 2020 - et år, som på ingen måde er blevet, som vi havde forven-
tet. Da vi planlagde aktiviteterne for 2020, havde ingen forestillet sig, at kun 2 1/2 måned inde i 
året skulle en hidtil ukendt virus bestemme om vi måtte vandre sammen i flok, tage på rejser eller
spise fjordrejer sammen. Men sådan kom det jo som bekendt til at gå - og med en kort undtagelse 
august/september - så blev alt aflyst eller udsat til 2021.

Men det vænnede vi os til, og vi udviste stor tålmodighed, selv om vi virkelig savnede både vores 
motion og samværet. Nu var det jo snart overstået, og så kunne vi glæde os til 2021!

Og hvad sker der så - endnu flere aflysninger. Næppe var Fodslaw Tidende kommet ud fra trykke-
riet fyldt med masser af gode ture i første halvår, før vi igen måtte konstatere, at det endnu en-
gang er Corona, der bestemmer.

Alle motionsture - mandag, torsdag og weekend - til og med 28. februar - er der-
for aflyst. Nu ser vi så frem til, at der snart kommer en vaccine til os alle, så alt igen kan blive 
“normalt”.

GENERALFORSAMLING 24. FEBRUAR 2021

Heldigvis er det fortsat muligt at afholde vores generalforsamling - omend under andre former, end 
vi plejer og helt uden festligheder og forplejning. Det hører I nærmere om i januar, når det prakti-
ske er kommet på plads. Det vigtigste for os er, at generalforsamlingen kan afholdes - så må det
hyggelige samvær vente til tiderne bliver anderledes.

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nyår, som jo for mange af os bliver anderle-
des end det plejer. Til vi ses igen, så pas godt på jer selv - og hinanden.

 Bestyrelsen

FODSLAW-JAKKER
Du kan stadig nå at købe en af de nye Fodslaw-jakker til dig selv eller som julegave - og få den 
leveret inden jul. Læs mere i Fodslaw Tidende. Kontakt Gudrun i Kerteminde - tlf. 26220155 eller 
Solvejg i Langeskov - tlf. 26913659.  


