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Kære medlemmer
I nyhedsbrev nr. 5 fra 23. marts måtte vi jo desværre meddele, at alle aktiviteter i Munkebo Fodslaw var af-
lyst indtil 12. maj. En af årsagerne til aflysningerne var jo, at der indtil da er forbud mod at samles mere 
end 10 personer ad gangen - og vores velbesøgte ture og arrangementer samler jo langt flere end det.

Hvad sker der så nu?
Nu afventer vi myndighedernes udmelding den 10. maj om hvad der skal ske, men i mellemtiden har besty-
relsen gjort sig nogle overvejelser om den nærmeste fremtid. Vi skal naturligvis overholde de retningslinier,
der bliver givet, men vi har også lyttet os til, at mange virkelig savner de ugentlige motionsture og samvæ-
ret med andre.
Hvis der den 10. maj bliver lukket op for, at vi må samles i lidt større grupper end nu, så er vi 
klar til at genoptage motionsturene mandag, torsdag og tirsdag aften.

Kirsten Josefsen er også klar til at gennemføre “Lang Vandreuge” selv om der ikke bliver nogen
Irland-tur. Men nærmere om det  og evt. nye datoer senere.
Umiddelbart efter den 10. maj og en evt. oplukning vil vi udsende et nyt nyhedsbrev med startdatoer mv. 
Det afhænger jo også af, om vore turledere har lyst til at være med, eller der skal skaffes afløsere. Det er 
naturligvis helt forståeligt og acceptabelt, hvis nogen vælger at melde fra. På turene vil vi selvfølgelig over-
holde de regler om afstand og hygiejne så godt som det overhovedet kan lade sig gøre.

Øvrige arrangementer:

På grund af utrygheden ved Coronaen aflyses følgende:

10. maj - Stavis Å Vandring. Fodslaw Odense har aflyst. 
12. maj - Nattergalevandringen er aflyst.  
17. maj - Urup Dam. Langeskov Biblioteks Venner har aflyst.
23. maj - Storebæltsvandring - Fodslaw Nyborg har aflyst.
25. maj - Ladywalk er udsat til efteråret.
2. juni -   Rejespisning aflyses.
7. juni -   Madpakketur til Krengerup Gods er aflyst.
15. juni - Valdemarsfest i Odense er aflyst i vores program.
23. juni - Skt. Hans Aften i Birkende er aflyst. 
27. juni - Sommerafslutning er aflyst

 

Himmelfartsvandring 21. maj
Hvis antallet af forsamlede hæves den 10. maj, så er Mesinge Kirke indstillet på at gennemføre arran-
gementet. Hvis man har lyst til at deltage, kan man melde sig til spisningen via kirkekontoret som tid-
ligere oplyst i Fodslaw Tidende

Ladywalk
Ladywalk er over hele landet flyttet til september måned - på www.ladywalk.dk er datoen 14. sept.
nævnt - bortset fra i Odense. Bestyrelsen i Munkebo Fodslaw har sammen med holdleder Grethe Kron-
gaard besluttet, at vi ikke stiller hold i år - og heller ikke opstiller telt på pladsen. Grethe kontakter
dem, der allerede er tilmeldt vedr. tilbagebetaling af gebyr. Vil man deltage alligevel kan man tilmelde
sig personligt på Ladywalks hjemmeside.

Status på rejser
Udfordringerne med Corona-virussen spiller jo i høj grad også ind i forbindelse med vores rejser.
Som allerede meldt ud, så er turen til Gavnø flyttet til 2021. Turene til Tunø og Irland er helt aflyst
og Rejseudvalget arbejder på højtryk med hvordan vi kan afvikle turene til Nordfriesland og Skt. 
Petersborg. Her spiller andre landes udmeldinger jo også ind. Vi melder ud så snart vi ved mere.


