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 Særlige arrangementerTirsdag 28. december -  Vinterturen Kertinge Nor Rundt
Fodslaw fortsætter sin tradition mellem jul og nytår med førte træningsture ved og omkring Kertinge Nor. 
Turen bliver som sædvanligt arrangeret med ruter af forskellig længde, så alle har mulighed for at deltage.

Medbring madpakke til hele dagen. Pga. coronaen vil det ikke være muligt at købe madvarer i forbind-
else med vandringen. Der er mulighed for at købe kaffe og andre drikkevarer udenfor ved startsted og på
rasterne.

26 km Kertinge Nor Rundt:
Vi starter kl. 9 fra Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kertemindre. Startstedet åbner kl. 8.15. 
 Herfra går vi syd om Kertinge Nor til Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4,5330 Munkebo. 
Her spises madpakker - udenfor.

Der vandres med en hastighed på ca. 5 km/t. Der er rastbil på turen. Man kan afkorte turen ved at tage
 Fynbus fra Munkebo tilbage til Kerteminde. 

5 og 10 km ved Kertinge Nor: Vi starter kl. 10 fra Munkebo Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo. 
Startstedet åbner kl. 9.30.
Priser:
Det er gratis at deltage i vandringen. Kolde og varme drikke kan købes til Fodslaw-priser.
Særlige forhold:
Vandringen gennemføres ikke ved snestorm, isslag eller andet ekstremt vejr. Kontakt  Niels Ole
 - tlf. 2320 5425.

 

 Ændringer af arrangementer

Kære alle medlemmer

Så skete det igen - coronaen og ikke mindst Omikron - har endnu en gang sat sit præg på Fodslaws arrange-
menter.
Heldigvis kan vi stadig gennemføre vores ugentlige motionsture, men de “særlige arrangementer” er vi nød-
saget til at ændre på. For det første af respekt for de bestræbelser, der lige nu gøres for at mindske risikoen
for os allesammen, men også fordi, der er nogle restriktioner, som kan være vanskelige at overholde.

Der er jo ikke noget egentligt forsamlingsforbud - vi må gerne være 200 i Troelskærsalen til Nytårsmotion.
Men dels vurderer vi, at det ikke er ansvarligt, og dels vil det medføre en del kontrolarbejde. Når vi til et
arrangement serverer mad og drikke til andre end vores medlemmer, så betragtes vi som en restaurant
eller cafè, hvor alle så skal vise coronapas og bære mundbind. Og der må kun være 50 personer stående
ad gangen. Coronapas skal vises hver gang, man går ind i salen.

Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage følgende ændringer: 

NYTÅRSMOTION - SØNDAG DEN 9. JANUAR
Vores traditionsrige nytårsmotion med bingovandring for hele familien er det arrangement i årets løb, der
trækker flest deltagere. Sidste gang (det var i 2020) var vi ca. 270. I 2021 måtte vi aflyse pga. forsamlings-
forbuddet.

Men denne gang aflyser vi IKKE - vi udsætter blot til lysere tider. 
Så engang i det nye år sætter bestyrelsen sig sammen og laver en familie-
vandring efter samme koncept som Nytårsmotion, med bingospil og alt
det andet. Det hører I mere om i nyhedsbrev i starten af 2022.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.


