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       Munkebo Fodslaw – Solbakken 726 – 5330 Munkebo

  

GODT NYTÅR 
 
Vi ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår og tak 
for jeres deltagelse og engagement i vores aktiviteter 
i 2021. 
Desværre er året jo sluttet med en del aflysninger 
pga. corona-situationen., og det fortsætter måske 
ind i det nye år.  
Heldigvis er vores motionsture mandag og torsdag 
og i weekenderne ikke berørt, så vi kan stadig mødes 
og gå en tur sammen. 
Nu ser vi fremad og håber, at det snart er slut med 
restriktioner og aflysninger. 
På gensyn i 2022. 
 
SIDEN SIDST 
Den 3. dec. havde 52 medlemmer en fantastisk 
juletur til Ribe og Schackenborg Slot. 
Turen vil nok blive husket for især to ting: Det 
voldsomme regnvejr, der betød at chauffør
bussen måtte omdannes til køkken, så vi kunne få 
vores morgenmad i tørvejr. Regn og blæst betød 
også at julemarkedet i Ribe var så godt som 
eksisterende. 
Den anden gode oplevelse var juleudstillingen på 
Schackenborg Slot. Helt fantastisk og anderledes 
hele turen værd. 
Også besøget på ”Digegrevens Gård” Klægager med 
gode historier og en dejlig suppe som afslutning på 
turen var et hit. 
 

 
Dronning Margrethes seng, når hun besøger Schackenborg
Var også julepyntet. 
 
VINTERTUREN KERTINGE NOR RUNDT
 

 
 
Denne traditionsrige tur skulle have været afhold
den 28. dec., men netop denne morgen vågnede Fyn
op til helt usædvanligt isslag, så det var fuldstændig 
uforsvarligt at afholde en vandring. 
Turen blev derfor aflyst. 
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Vi ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår og tak 
for jeres deltagelse og engagement i vores aktiviteter 

Desværre er året jo sluttet med en del aflysninger 
situationen., og det fortsætter måske 

Heldigvis er vores motionsture mandag og torsdag 
og i weekenderne ikke berørt, så vi kan stadig mødes 

mad og håber, at det snart er slut med 

Den 3. dec. havde 52 medlemmer en fantastisk 

Turen vil nok blive husket for især to ting: Det 
betød at chauffør-pladsen i 

bussen måtte omdannes til køkken, så vi kunne få 
vores morgenmad i tørvejr. Regn og blæst betød 

så godt som  ikke-

Den anden gode oplevelse var juleudstillingen på 
Helt fantastisk og anderledes – 

Også besøget på ”Digegrevens Gård” Klægager med 
gode historier og en dejlig suppe som afslutning på 

 

øger Schackenborg 

REN KERTINGE NOR RUNDT 

raditionsrige tur skulle have været afholdt 
, men netop denne morgen vågnede Fyn 

op til helt usædvanligt isslag, så det var fuldstændig 

 
 
NYTÅRSMOTION 9. JAN.
Kan desværre ikke gennemføres pga. corona og 
dermed følgende nedlukning af kommunens lokaler.
 
Nytårsmotion gennemføres i stedet for i løbet af 
foråret, når bestyrelsen har fundet en ny dato. 
 
----------------------------------------------------------
 
KOMMENDE TURE 
 
Lørdag 15. jan. – motionstur i Kerteminde
Mødested: kl. 13.30 på p
Gedskovvej, 5300 Kerteminde. 
 
Der er ruter på 5 og 10 km.
 
Turledere: Else Rasmussen/Niels Mortensen.
 
-----------------------------------------------
Søndag 23. jan. – bytur i Odense
Mødested: kl.10.00 ved
5000 Odense C. 
 
Der er ruter på 5 og 10 km.
 
Turledere:  Lilian Munch Pedersen
 
-----------------------------------------------------
 
STATUS PÅ FODSLAW
 
Porto Santo – 28. jan. –
Evt. ledige pladser på forespørgsel
 
Gavnø – 4. maj:  
Udsolgt, men man kan komme på venteliste
 
Færøerne – 13.-20. juni
Udsolgt, men man kan komme på venteliste
 
Den Genfundne Bro – 17. aug.: 
Der er få ledige pladser 
 
Krondyrsafari – 20.-21. sept.: 
Udsolgt, men man kan komme på venteliste
 
Teglværksvandring – 23. okt. : 
Der er stadig ledige pladser
 
Turen til Irland i august er desværre aflyst pga. 
manglende tilmelding. 
 
Vil du tilmeldes nogen af rejser
tlf. 2245 1156 – lilian.fodslaw@gmail.com
 
------------------------------------------------------
 
OBS! – OBS! – OBS! – OBS!
Formandens mail er midlertidigt ude af drift.
Skal du i kontakt med Niels Ole skal du skrive til 
nielsole69@gmail.com. 
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NYTÅRSMOTION 9. JAN. 
Kan desværre ikke gennemføres pga. corona og 
dermed følgende nedlukning af kommunens lokaler. 

Nytårsmotion gennemføres i stedet for i løbet af 
foråret, når bestyrelsen har fundet en ny dato.  

---------------------------------------------------------- 

motionstur i Kerteminde 
13.30 på p-pladsen ved Sybergland, 

Gedskovvej, 5300 Kerteminde.  

Der er ruter på 5 og 10 km. 

Else Rasmussen/Niels Mortensen. 

----------------------------------------------- 
bytur i Odense 

kl.10.00 ved Bazar Fyn, Thriges Plads, 

Der er ruter på 5 og 10 km. 

Lilian Munch Pedersen/Kirsten Josefsen. 

----------------------------------------------------- 

STATUS PÅ FODSLAW-REJSER 

– 4. febr.:   
ledige pladser på forespørgsel 

Udsolgt, men man kan komme på venteliste  

20. juni:  
Udsolgt, men man kan komme på venteliste  

17. aug.:  

21. sept.:  
komme på venteliste  

23. okt. :  
Der er stadig ledige pladser 

Turen til Irland i august er desværre aflyst pga. 
manglende tilmelding.  

Vil du tilmeldes nogen af rejserne så kontakt Lilian – 
lilian.fodslaw@gmail.com 

------------------------------------------------------- 

OBS! – OBS! OBS! – OBS! 
Formandens mail er midlertidigt ude af drift. 
Skal du i kontakt med Niels Ole skal du skrive til 


