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Lørdag 18. sept. kl. 13.30 - motionstur i Agedrup
Vi mdes ved Superbrugsen i Agedrup - der er ruter på 5 og 10 km.
Turledere: Lene Rueskov Nielsen og Gerhard Pankratz I

                    Siden sidst

 Særlige arrangementer

 Kommende arrangementer

Søndag  26. september  - Madpakketur til Bøjden

Lise Tofthøj og Kristian Grønbæk inviterer til madpakketur i deres sommerhus i Bøjden med vandreture på 
Horne Land.

Mødested: p-pladsen ved Bøjden Færgehavn. Der er en p-plads til venstre for færgebåsene

Mødetid: kl. 10.30 (af hensyn til trafikken ved færgelejet).

Vi starter med en vandretur på det smukke Horne Land og Bøjden Nor. Vandreturen vil være på ca. 7,5 km.
 Efter de første 5 km er der frokost i Lise og Kristians sommerhus - Hesseløjeløkken 19, Horne.

Man medbringer selv madpakker. Lise og Kristian er vært for drikkevarer og efterfølgende kaffe. 
Medbring også gerne kikkert, da der er et rigt fugleliv i området.

Hvis man har køletasker og anden tung bagage, er man velkommen til 
at læsse det af ved sommerhuset, inden man kører ned til færgehavnen. 
Man kan evt. stille bilen og gå til havnen (ca. 2,5 km) - men der er kun
få p-pladser ved huset.
Efter frokosten går vi så de ca. 2,5 km tilbage til vores biler.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding: Lise Tofthøj - tlf. 2247 2683 - lit@chr61.dk - sen. 19. sept.

Søndag 19. sept. -  vandretur i Nyborg
Fodslaw Nyborg inviterer til fælles vandring for de 4 Fodslaw-foreninger på Fyn. Turen er på 10 km. 

Tidspunkt: kl. 9.30 - ca. 12.00 - Bemærk: der er kun èn rute.

Mødested: Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg

Efter turen er der kaffe/kage og kolde drikke, som kan købes til Fodslaw-priser.

Tak for et flot fremmøde til generalforsamlingen.
Endelig, endelig kunne vi få lov til at holde generalforsamling - og vi nød det.

117 medlemmert mødte op til spisningen - og et par stykker kom senere til selve generaforsamlingen.

Formanden berettede om et meget specielt år, hvor corona havde betydet mange aflysninger af både vandringer og
 sociale arrangementer.

Men Fodslaw er kommet igennem det og sert lyst på fremtiden.

Efter generaldorsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand: Niels Ole Jensen
Næstformand: Elin Knudsen
Kasserer: Solvljg Nielsen
Sekretær: Lilian Munch Pedersen
Best.medlem Judith Lynggaard
Best.medlem Henning Valter
Best.medlem Kirsten Glans
Suppleant Kirsten Josefsen
suppleant Tage Damm

På generalforsamlingen var der afsked med
Gudrun Knudsen og nyvalg til Tage Damm
som suppleant til bestyrelsen.


