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OPDATERING PÅ SITUATIONEN FOR VORES ARRANGEMENTER I FORÅRET

Kære alle medlemmer
Der er jo sket rigtig meget i den sidste tid, som har betydning for vores forening.
Hvem skulle have troet, at det ville blive et problem, at vi er så mange, der gerne vil samles for
at gå en tur? - Eller gerne vil med på vores ture? Men sådan er situationen altså nu.
Der er rigtig mange ting, vi i den kommende tid skal forholde os til - ud over det sundhedsmæs-
sige og vores familier.
Efter opdateringen fra statsministeren i dag er alt fortsat lukket ned - foreløbig indtil den 14. april.

Det betyder for os, at vi også må ændre planer. Vi havde jo meldt ud, at den første motionstur
ville være den 14. april, men da vi ikke på nuværende tidspunkt ved om der kommer endnu en
forlængelse har vi måttet træffe en ny beslutning.

Alle arrangementer i Munkebo Fodslaw er udsat indtil den 12. maj.

Vi starter med Nattergalevandringen tirsdag den 12. maj kl. 19.00
og håber mange møder op med fornyet energi og lyst til at mødes med andre fra Fodslaw igen.
Sikke en aften det bliver.

Ud over motionsturene er følgende aflyst:

Besøget på stutteri ASK den 21. april. 
Vi kan formentlig slet ikke få lov til at komme der. Vi forsøger at få arrangeret et besøg i efteråret.

Vandring i Urup Dam søndag den 17. maj.
Langeskov Bublioteks Venner, som er arrangør har aflyst dette arrangement.

LADYWALK i Odense den 25. maj
bliver heller ikke afholdt. Der arbejdes med en dato i efteråret. Flere oplysninger følger, når vi ved
mere.

Busturen til Gavnø den 28. april
Turen er udsat til 28. april 2021 og gennemføres efter samme program. Alle deltagere er orien-
teret om ændringen. 

Busturen til Tunø den 28. maj.
Vi arbejder med evt. flytning af denne tur også, hvis den ikke kan gennemføres - men det er ikke
på plads endnu. Til alle jer, der er tilmeldt turen: 
betalingen af slutbeløbet er udsat til den 28. april - så betal ikke nu! I hører nærmere.

Busturen til Nordfriesland 10. - 11. juni.
Vi håber at denne tur kan gennemføres, men ved selvfølgelig ikke så meget om det nu.
Så til alle jer, der er tilmeldt turen: 
betalingen af slutbeløbet er udsat til den 10. maj - så betal ikke nu! I hører nærmere

Så indtil videre må vi klare os med motion og vandreture på egen hånd - og se frem til
at kunne mødes igen. Pas godt på jer selv og hinanden - og rigtig god påske.

                                           Mange hilsner fra bestyrelsen


