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GODT NYTÅR  
Da jeg ved slutningen af året 2019 i Fodslaw Tidende bød velkommen til et
nyt år 2020 med mange oplevelser og rejser, havde jeg ikke i min vildeste fan-
tasi forestillet mig, at der kun 2 1/2 måned henne i året skulle være en situation,
hvor alle aktiviteter i Fodslaw måtte indstilles. Men sådan gik det, og vi kom igen-
nem det - næsten! I slutningen af året kom der lidt gang i aktiviterne igen, og 
alle var glade.
Da jeg så igen i slutningen af 2020 skulle ønske godt nytår 2021 var det med 
håbet om, at alt nu igen var ved det gamle, og at vi nu skulle vi ud og opleve alt 
det gode, som Fodslaw kan tilbyde.

Men sådan er det desværre ikke gået. Vi var ikke engang kommet ud af 2020, før alt igen blev lukket ned,
og der kom endnu flere stramninger og forbud om forsamlinger. Hvad det har betydet, kender vi jo alle:
Aflysning af den traditionelle vintertur ved Kertinge Nor, nytårsmotion med bingo, Østfynsk Forårsvandring, 
rejsen til Porto Santo og nu også turen til Færøerne og vores generalforsamling. Og ingen udsigt til at det 
bliver bedre lige foreløbig. Eneste trøst er dog, at vi nu kan blive vaccineret hen over foråret, og det giver 
forhåbentlig optimismen og friheden tilbage.
Så når jeg nu endnu en gang tager mod til mig og ønsker GODT NYTÅR og på gensyn i 2021, så kan det
kun blive bedre. Vi går stadig sammen - hver for sig - og glæder os til den dag, hvor vi igen kan se en lang
“slange” af Fodslaw-folk på stierne rundt omkring i kommunen.

Generalforsamling 24. febr. - AFLYST
Længe troede vi, at vi på trods af diverse forsamlingsregler kunne afholde generalforsamlingen, omend un-
der andre omstændigheder end normalt, og at vi så kunne holde et eller andet spisearrangement senere.
Men nu er denne mulighed også forsvundet, og det står nu helt klart, at den planlagte generalforsamling 
må aflyses.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, når Corona-situationen forhåbentlig er lidt mere afklaret, og
det igen bliver muligt at samles.  

Vandrerejse til Færøerne i juni - AFLYST
Det startede så fint med tilmeldinger til denne spændende tur, men efterhånden som Corona strammede
sit greb og alting blev mere og mere usikkert - ikke mindst spørgsmålet om dækning på rejseforsikringen -
oplevede vi en del frameldinger.
Samtidig blev det klart, at bindende tilmelding skal ske her i januar og at nedgang i antal deltagere betyder
højere pris for de resterende.
Turlederne - Lars-Ole Christensen og Kirsten Vinding har derfor besluttet at aflyse turen, men vil arbejde for
at der kan blive en ny tur i 2022.

Motionsture
mandage, torsdage og weekend er fortsat aflyst - i første omgang indtil 28. februar. Flere vælger at gå
ture alene eller i små grupper. Mangler du idéer til en tur, så er her et par forslag:

Permanent byvandring i Odense
arrangeret af Fodslaw Odense. Turen er på 10 km. Startkort kr. 25 købes hos OK Plus, Havnegade 1, 5000
Odense C, hvor der er åbent kl. 7-22. Man får her udleveret et rutekort. Læs mere på Fodslaw Odenses 
hjemmeside www.fodslawodense.dk.

Permanent byvandring i Nyborg 
arrangeret af Fodslaw Midtfyn. Turen er på 10 km. Startkort kr. 25 købes hos Ok - Plus, Slipshavnvej 3, 
5800 Nyborg, hvor der er åbent kl. 7-21. Man får udleveret et rutekort. Læs mere på Fodslaw Midtfyns
hjemmeside www.fodslawmidtfyn.dk

Kløverstierne i Kerteminde kommune
Kløverstierne er et landsdækkende projekt, og der er kløverstier med udgangspunkt i Munkebo, Kerteminde
og Langeskov. Hvert sted er der flere ruter at vælge mellem.
På www.visitkerteminde.dk/kerteminde/planlaeg-din-tur/kloeverstier-i-kerteminde-haven-ved-havet-gdk1113700
kan du hente en folder om de enkelte kløverstier. 
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