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Formanden har ordet.. 
 
Vandreåret 2020 – vores jubilæumsår – 
lakker mod enden, og det som vi håbede 
skulle blive et festligt og spændende år 
med masser af - såvel gamle som ny 
medlemmer ude på vore ture – MEN 
sådan gik det jo, som bekendt, slet ikke. 
Vandreforeningen Fodslaw blev som alle 
andre i vort samfund ramt af Coronaen. 
Set fra min stol synes jeg at alle rundt i 
lokalforeningerne har håndteret 
situationen på en fornuftig måde, men 
dermed også være sagt, at den fremtid vi 
ser ind i, vil være anderledes, og det vil 
kræve, at vi skal være parate til at tænke 
nyt og kreativt, når vi skal lave 
træningsture og DKT-ture. 
 

 

 
Julemotionsturen 2020 
Som det jo nok er de fleste bekendt, har 
vi valgt at aflyse årets Julemotion, da vi 
ikke mener det kan lade sig gøre med de 
restriktioner, der er i øjeblikket. Den 
stemning og hygge, som vi ved er en stor 
del af det, jo slet ikke er muligt, som 
situationen er i øjeblikket. Så derfor 
AFLYST. Vi kan da opfordre til at man 
laver små private juleture, så vi får 
motion og kan gøre os fortjent til en 
frokost. Vi håber at I alle er klar i 2021. 
 

 
 
Repræsentantskabsmøde 
HB/FU og Holstebro Fodslaw er allerede 
nu i gang med at planlægge 
Repræsentantskabsmødet i slutningen af 
februar 2021. Vi har desværre også her 
kigget lidt på hvordan vi skal rette til efter 
de restriktioner, der måtte være. Vi har 
besluttet, at arrangementet kun bliver et 
1 dags arrangement. Når vi kommer hen i 
det nye år, og vi kender betingelserne, vil 
vi udsende et program, som vi håber alle 
lokalforeningerne vil møde op til og få 
inspiration til arbejdet hjemme i hver 
enkel forening. 
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Fodslaw rejser 2021 
Vi har valgt at planlægge i det naive håb, 
at situationen ude i verden er lidt mere 
normal end her i det forgangne år. 
 

 
IML Vandring i Castlebar Irland.  
Tilmeldingen hertil har været i gang nu 
ca. 2 mdr. og det har været meget 
tilfredsstillende, men der er stadig ledige 
pladser. 
 

 
Nijmegen i Holland 
Se indlæg andet sted i bladet. 
 
Marbella, Spanien 
Turen er i november måned og vi sætter 
turen på hjemmesiden hen over foråret. 
 
Følg med i rejesituationen på vores 
hjemmeside. 

 
 
Styregruppen arbejder hårdt på at få styr 
på arrangementet, og igen med fokus på 
situationen omkring Coronaen, men vi 
håber alle, at det lykkes at få det hele 
stablet på benene. Meld dig endelig til så 
vi har noget at planlægge ud fra. 
 

 
50 års Jubilæumsfest 
Vi skylder jer alle en fest – og den skulle 
vi gerne kunne afholde i 2021. 
Datoen bliver SØNDAG D. 5.9.2021, så 
reserver datoen. 
Der var jo en overvældende tilslutning og 
det betyder, at vi har været i gang med at 
finde et andet sted vi kan være 
allesammen, og det bliver i Hald Ege 
Fritidscenter. 
Vi udsender invitationer engang inde 
sommerferien. 
 
Til slut vil jeg gerne ønske alle 
en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår, og så håber jeg at vi alle 
ses i det nye år. 

EN ÆRA ER SLUT. 
 
Nijmegen i Holland har været vores mest 
traditionsrige tur. Vi har boet på 
Kolpinghus i 51 år, men desværre lukker 
de for indkvartering, så vi kan ikke bo der 
mere. 
 

 
NYT - et nyt sted til indkvartering 
 
Vi får mulighed for at bo i en sportshal / 
skole på Ganzenheuvel, Smidstraat 31, 
6511 WB, Nijmegen. beliggende i 
centrum omkring 10 minutters gåafstand 
fra Wedren (startstedet). 
 
Der er senge incl. sengelinned og pude. 
Morgenmad mandag til lørdag. 
Aftensmad (buffét) mandag til torsdag 
mellem kl. 17.00 og 20.00.  
 
Der er også en bar med tv, hvor man er 
velkommen hver dag mellem kl. 14.00 og 
22.00. 
 

 
Ganzenheuvel ligger bag rådhuset og 
ned mod havnen. 

Rejsen 
Vi skal være i Nijmegen mellem kl. 12.00 
og kl.17.00, så udturen starter lørdag 
aften med ankomst søndag. Hjemturen 
starter fra Nijmegen lørdag. 
 
Pris 
Turen i 2021 vil koste kr. 5800,00 med 
fradrag, hvis du vil køre selv, selv bestille 
startkort og sove på egen luftmadras. 
Nyt bliver også i 2021, at der ikke bliver 
en Fodslaw rasteplads på turen. 
 
Tilmelding 
Lige nu lyder det fra Nijmegen:  
Vi håber at kunne gennemføre turen 
med dig i 2021! 
 
Derfor vil vi kun – men gerne have en 
foreløbig tilmelding fra dig, hvis du 
ønsker at deltage i 2021, og så håber vi 
på en afgørelse, inden vi kommer til  
tilmeldingsdatoen til Nijmegen midt i 
marts. 
 

 
 
Tilmeldingsblanketten finder du under 
ture til udlandet på hjemmesiden. 
 
Depositum skal først betales når du 
hører nærmere. 
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”Mojn mojn, vi vandrer i Sydslesvig” 
Permanente IVV vandreveje i Sydslesvig 

 
IVV marchturene danner et spændende alternativ til at 
holde ferie på. Både i og udenfor Danmark. Og her er 
de permanente vandreveje (byvandringer mm) et 
rigtigt godt bud på at opleve regionens spændende 
områder som ikke bliver nævnt i ”Visit XX”.  Især nu i 
disse ”virus tider”. Her byder Sydslesvig så på rigtig 
mange muligheder. Alene i Sydslesvig findes der 11 
permanente ture og i Husum en rundtur på 
sammenlagt 120 Km. 
 
Her følger så et forslag til en IVV sommerferie syd for 
grænsen. Find evt. et centralt sted til overnatningen 
eller skift og følg din rute. 
 
Øst og Syd Sydslesvig 
Dag 1  
Inden du krydser grænsen deltag evt. i IVV 
vandreturen i Kruså.  
 
Dag 2 (og 3?) 
Visit Flensborgs smukke indre by. Brug måske en 
ekstra dag på byen. Flensborg har ingen særlig 
seværdighed, men mange steder som er værd at se 
på. I denne forbindelse tag IVV Vandreturen i Lyksborg 
(se slottet) som ligger 10Km nordøst fra Flensborg. 
 
Dag 3   
Deltag i IVV Vandreturene i både Husby og Sörup. Tag 
en tur til Flensborg fjord. Besøg evt. 
museumslandsbyen Unnewat. 
 
Dag 4 
Brug en dag på IVV vandreturen i Süderlügum. For 
2000 år siden levede det germanske folk ”Anglerne” i 
området syd for Åbenrå til Ejderen. Süderlügum har 
været et spirituelt center for Anglerne. Det var bl.a. 
Anglerne, der samen med Sakserne og Kimberne, drog 
mod Britanien for at skabe Angeland – Engeland dvs. 
England. Heraf begrebet angelsaksisk. Området 
mellem Flensborg, Slesvig og Kappel hedder fortsat 
Angeln. 
Der findes en historisk vandrerute som belyser de 
utallige arkæologiske fund der blev gjort i 
Thorsbergmoor (kontakt turistkontoret). Denne rute 
er ikke identisk med IVV ruten, så her kan man gå 
begge ture. Jeg vil anbefale det. Ellers ligger Tysklands 
mindste By – Arnis og byen Kappel ikke langt fra 
Süderlügum. 
 
 
 
 

 
 
 
Dag 5 (og 6 – måske 7?)  
I Slesvig findes der 2 IVV Vandreruter og her er 
besøget i Gottrop Slot næsten et must. Både på grund 
af Nydamsbåden, den dansk tyske historie, de 
spændende kunstudstillinger og den barokke have. 
Tag dig tid! Ja og så er fiskerlandsbyen Holmen i 
Slesvig også ”et must”. Behøver jeg nævne Hedeby og 
Dannevirke? Så brug en ekstra dag på Slesvig. 

 
I Midt-Sydslesvig (i nærheden af Hærvejen) findes så 
også i Tarp en permanent Vandrerute. Herfra er det 
ikke langt til både Sankelmarker See, Översee (Her 
findes en Rundkirke) og Idsted dvs. steder hvor 
historiske begivenheder under de slesvigske krige og i 
1864 fandt sted. 
Sydøst for Slesvig findes så i Holzbunge (de smukke 
Hüttener Berge) en IVV vandrerute. 
 
Vest Sydslesvig 
Hvis du har (en uge) mere tid så findes der i Vest 
Sydslesvig også gode tilbud – eller du tager ”kun” en 
uge i vest. Både i Leck og Schaftlund findes 
permanente IVV Vandreture og så findes en i 
vadehavet på Hallig Hooge (ikke om vinteren).  
 
I Husum findes så en rundvandretur på 8 etaper med 
sammenlagt 120 Km. Vestkysten og vadehavet er en 
naturoplevelse for sig selv. Anbefales på det varmeste, 
især for Nordjyder og Ø-boerne øst for Jylland, hvor 
vadehavet ikke ligger ”lige om hjørnet”. 
 
Så, man kan sagtens nå omkring de 100 Km på en uge 
og over 200 Km på to ugers vandreferie syd for 
grænsen.  
 
Og husk. Fra det sydlige nuværende Sønderjylland til 
området syd for Hamborg er et ”Mojn området” dvs. 
her hilses hele dagen med et Mojn – dog syd for 
grænsen med et dobbelt Mojn.  
Så: ”Mojn Mojn vi vandrer i Sydslesvig”. 
 
P. S. Rutebeskrivelserne er på tysk, men jeg er ved at 
oversætte de rutebeskrivelser som jeg selv fik under 
mine ture, til dansk. Dem sender jeg så til de 
respektive foreninger.Jeg håber at de fleste 
beskrivelser foreligger på dansk inden foråret.  
 
Hvis i har spørgsmål, så kontakt mig: 
Sönke Büsen soenkebuesen@gmail.com  

 
 

Læserbrev Læserbrev
  

Formanden takker af: 

Det er svært at vænne sig til ikke at sige ”vi skal lige huske” eller ”skal 
vi ikke lige prøve”. Efter 46 år som formand i Aarhus Fodslaw har jeg 
endelig valgt at stoppe – ikke med at vandre, men med 
bestyrelsesarbejdet. Desværre lykkedes det ikke af finde en afløser på 
den ordinære generalforsamling, men det gør det forhåbentligt på den 
ekstraordinære den 26. november. 

Lige nu, hvor bladet går i trykken, kigges der stadig efter ny formand 
samt et par bestyrelsesmedlemmer mere. Noget af det ser ud til at 
lykkes, men nu kom der så en Corona krise mere, der generer 
bestyrelsen i at finde de nødvendige personer. Det vides endda ikke, 
om vi overhovedet kan afholde den ekstraordinære generalforsamling, 
men det skulle gerne lykkes. 

Som landet ligger, er det de fire tilbageværende 
bestyrelsesmedlemmer, der må sørge for det hele. De har da også 
erfaringen med tilsammen 95 års bestyrelsesarbejde i Aarhus Fodslaw, 
men derfor ville det være dejligt, at kunne dele det med 3 
bestyrelsesmedlemmer mere samt nogle førere til motionsturene. 

En rigtig stor tak til ”Fodslaw-familien” for mange års godt samarbejde 
og ikke mindst til Aarhus Fodslaw’ bestyrelse. Jeg synes, at vi har haft 
et utrolig godt og hyggeligt samarbejde gennem årene, og det er 
absolut ikke jeres skyld, at jeg valgte at stoppe. Specielt tak for gaven 
samt udnævnelsen til æresmedlem – det er jeg rigtig glad for. 

Anders Jensen 
Forhenværende formand 
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DANSK MOTIONS FORBUND
NY FORMAND • formand@dmf-ivv.dk
www.dmf-ivv.dk

  

Opdateret liste over aflysninger og andre ændringer til Vandrekalenderen kan findes her: 
 
 

WWW.VANDREKALENDEREN.DK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Så er vi i gang med sidste kvartal af 2020, et år hvor aflysninger og begrænsninger 
desværre har præget alle vore vandre aktiviteter… 
 
Da der stor set ikke er mulighed for at stemple IVV ud over de PV (permanente 
vandringer) er det blevet besluttet, at bestemmelsen om, at der kun kan stemples med 
et deltagerstempel for hver PV pr. kvartal, suspenderes midlertidig. Indtil 31-12-2020 kan 
man gennemføre den enkelte PV vandring flere gange og stemple med både ”deltager” 
og ”kilometer”. 

DMF håber at alle kommer godt igennem vinterperioden og får en dejlig Juleferie! 
Vi håber at alle er klar til at starte op med de fælles vandre aktiviteter igen lige så snart 
at restriktioner og begrænsninger bliver lettet – indtil da går vi sammen; hver for sig ☺ 

  

Der har været god tilslutning til 
vores træningsture i anden halvdel 
af året. 
 
Vi har gået årets sidste 
træningstur afsluttende med 
julegløgg og æbleskiver. 
 
Nu mangler vi at afholde vores 
Julemotionstur. Kom og deltag! 
Den afvikles d. 26. december (2. 
juledag) med flydende start fra kl. 
9.00 til 10.00 fra Enggaarden 
Jørgens alle 42, 8850 Bjerringbro, 
ruterne er på vejene i og omkring 
Bjerringbro, hvis COROAEN tillader 
det. 
Der er ruter på 6 & 1o kilometer. 
Der er rasteplads med Gløgg og 
pebernødder. 
 
Det nye år begynder med vores 
nytårskur. Vi starter fra Birgittelyst 
kro kl. 10.00 d. 23. januar 2021. 
Vi starter med at gå en tur på ca. 8 
km. Så får vi sild m.m. på kroen 
foreningen giver maden og drikke 
vare er for egen regning, derefter 
går vi en tur på ca. 6 km. 
 

Generalforsamlingen bliver 
onsdag d. 17. februar 2021 kl. 
18.00 hos Irene & Per i henhold til 
vedtægterne startende med 
middag. 
Se nærmer i den uundværlige som 
kommer i december 2020. 
 
 
Med Fodslaw hilsen 
Iver, Leif, Betty, Irene og Knud 
 
 
 

BJERRINGBRO
Knud Risgaard, Co/ Kildekrogen 19, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 2147 / 24 24 54 47 • bjerringbrofodslaw@gmail.com
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SIDEN SIDST 

Vi havde en bus fuld af forventningsglade 
medlemmer, på en tur til Harzen i starten af 
august. Med de tilbagemeldinger jeg fik, må 
jeg konstatere at det var en vellykket tur. 

Den 22. august havde vi også en vellykket 
dag, med vores Lillebæltsvandring.  

Der var 125 der indløste startkort og det var 
vi meget tilfredse med. vi havde arrangeret 
en rigtig flot tur med meget natur. Det var 
godt nok lidt regnvejr, men det var glade 
ansigter vi så, når folk kom tilbage til skolen. 

Ellers har vi været præget af COVID-19, som 
alle andre. Vi håber dog snart, at vi kan 
komme fri af denne virus, så vi kan få 
vandret sammen igen. Vi savner det sociale 
sammenhold. 

FREMTIDEN 

Spå om fremtiden er svært og ekstra svært i 
denne tid, hvor vi ikke ved hvad vi må i vores 
vandre verden. 

Nu hvor Julemærkemarchen og 
Julemotionsturen er aflyst i sin oprindelige 
form, så er der ikke meget at se frem til 
inden nytår omkring vandring i samlet form. 

Vi er ved at forberede et stort program for 
januar kvartal og håber selvfølgelig på at det 
kan lade sig gøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vi vil her ønske alle vores medlemmer 
en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår og det samme til jer 
der ude, vi glæder os til at møde jer igen. 

Med vandre hilsen Fodslaw Fredericia 

FREDERICIA
Bent Ebbesen, Langelandsvej 22, st. 4, Skærbæk, 7000 Fredericia
tlf: 5178 6173  • bent.tove@hotmail.com
www.fodslaw-fredericia.dk

  

SIDEN SIDST 
 
Quindemarchen den 13. august. 
Lidt skuffende var der kun 44 deltagere 
med i år. Det skyldes måske Corona 
situationen, så vi håber at der kommer 
flere næste år. 
 
Solnedgangsturen den 27. august. 
Solnedgangsturen er årets sidste aftentur 
med start fra Råbjerg Kirke, og det er 
altid en populær tur. Vejret godt og der 
var skyfrit, så vi kunne se solnedgangen, 
da vi kom ned på stranden.  
 
Sildeturen den 1. september. 
En stor flok forventningsfulde 
medlemmer var kørt til Lønstrup for at gå 
med på denne årligt tilbagevendende tur, 
med Erik som guide. Turen gik ud til 
Rubjerg Knude fyr, som var blevet flyttet 
et stykke længere ind på land.  
Tilbage i Lønstrup samledes man på en 
restaurant til stjerneskud og hvidvin.  
 
AFLYSTE ARRANGEMENTER 
 
I skrivende stund er vi igen kommet i den 
situation, at vi må aflyse alle vandreture 
og andre aktiviteter en tid. Vi måtte 
desværre aflyse bl.a. Tapas aftenen og 
Julemotionsturen.  
 
Julemærkemarchen.  
Søndag den 6. december. 
Julemærkemarchens bestyrelse har 
besluttet, at marchen i år bliver en 
symbolsk gåtur, hvor man hver for sig går 
en tur.  

Er man tilmeldt, går pengene til støtte for 
Julemærkehjemmene. Startstedet vil 
være begrænset til en ”afhentningsbutik” 
for dem, som ønsker at afhente medaljer 
mm., og for dem, som ønsker at støtte 
med kontante beløb. 
 

 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
Gløgg og æbleskivetur til Skagen. 
Lørdag den 12. december. 
Vi håber at dette arrangement kan 
gennemføres.  
Vi kører med toget til Skagen kl. 11.38. 
Ved ankomst til Skagen station mødes vi 
med Skagenspigerne, som tager os med 
på en lille tur rundt i Skagen. Vi slutter på 
Foldens Hotel med gløgg og æbleskiver.  
 
Generalforsamling. 
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19 
Ungdomsborgen, Møllehus Allé 59, 
Frederikshavn. Dagsorden bliver udsendt 
til medlemmerne senere sammen med 
vores program for 1. kvartal 2021.  
 
Bestyrelsen ønsker medlemmerne en 
glædelig jul og et godt nyt vandreår. 
Pbv. Maja  
 

 

FREDERIKSHAVN
Henning V. Frederiksen, Hattemagervej 17, 9300 Sæby
Tlf. 2144 3653 • frederiksenh53@gmail.com
www.fodslawfrederikshavn.dk
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GRENÅ
Geert Sørensen, Tjørnegårdsparken 14, 8570 Trustrup
tlf. 2427 3675 • j.sorensen@os.dk
www.grenå-fodslaw.dk

      

Nyt fra Grenå. 
 

Siden sidst. 
 

Vores sommervandretur gik i år fra Ryomgård til Auning, en virkelig smuk tur, vi gik 
næsten kun gennem skove. Madpakken spiste vi ved Løvenholm slot. 

En dejlig varm tur, som 17 deltog i. 
 

Prøvetur til Dyssemarch har vi osse haft, en tur hvor vi adviserer de forskellige lodsejere 
og får tilladelser til at holde rastepladser. En frokost bliver det osse til midtvejs, en dejlig 

tur med 15 deltagere. 
 

Nu blev det tid til lørdagsturene, og for at markere dette gik vi i Gjerrild, med 
efterfølgende kaffe på Gjerrild kro, hvor vi osse fejrede en 80-års fødselsdag, så der var 

kringle OG lagkage.  
 

Vi har nået at gå nogle ture lørdag eftermiddag, og vi har aflyst Dyssemarch, håber at vi 
ses næste år til den. 

 
Vi har aflyst alle vore aktiviteter indtil 2021 også julemærkemarchen, vi må finde andre 

måder at støtte julemærkehjemmene på. 
 

Det har været mange beslutninger der skulle tages, skal, skal ikke, hvordan gør vi, det er 
slut nu, indtil næste år, men vi opfordrer kraftigt at folk går ture selv eller finder sammen 

med nogle få stykker, for hvor bor vi i et smukt land, og særligt lige nu med alle de 
gulbrune nuancer. 

 
I ønskes alle et godt helbred og i håbet om at der bliver mere normale tilstande til næste 

år ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

2020 vil vi aldrig glemme. 
 

HADERSLEV
Helge Tobiasen, Syrenvej 52, 6500 Vojens
tlf. 2583 0823 • email@fodslaw-haderslev.dk
www.fodslaw-haderslev.dk

  
 

Velkommen  
Det glæder os her at 
byde  velkommen til  
4 nye medlemmer: 
Bodil,  Irene, Conni og  Lise-Lotte          

Siden sidst 
Vi nærmer os afslutningen på 2020. 
Det har været et meget usædvanligt 
år. En smitsom virus er i omløb og re-
striktioner og forholdsregler for at 
undgå smitte har sat sit præg på vo-
res færden i samfundet. 

Her i Haderslev er det - trods stram-
ningerne - indtil videre lykkedes Fod-
slaw Haderslev at gennemføre ca. 50 
førte traveture på mellem 5 og 10 
km, en generalforsamling, en udflugt 
til Årø samt Stafet for Livet ”Hjemme 
hos os selv”. Alt dette i løbet af de 
måneder, der var mulighed for det. 

 

 

 

Under nedlukningerne er en del med-
lemmer fortsat med at mødes i små 
vandregrupper. Andre har hanket op i 
ægtefællen eller hunden, eller de går 
ture på egen hånd.  

Der er også en del, for hvem nedluk-
ningen betyder større isolation og en-
somhed i tilværelsen. Uanset hvordan 
man har tacklet den anderledes hver-
dag i det forløbne år, er der vist ikke 
nogen, som ikke ser frem til, at der in- 
den for en overskuelig fremtid kom-
mer styr på Corona smitten og nor-
male tilstande i vores samfund igen. 

Her og Nu 
Vi har i kalenderen 
stående en julemær-
kemarch den 6. de-
cember, som vi er ar-

rangør af i Haderslev, og vi har en ju-
leafslutning den 12. december. 

Om disse arrangementer kan gen-
nemføres, må tiden vise. Vi vil holde 
medlemmerne opdateret om udvik-
lingen via hjemmesiden og nyheds-
breve. 

Tak for opbakningen til foreningen i 
det forløbne år. Glædeliog jul og på   
gensyn efter julepausen. 

De bedste hilsner 
Bestyrelsen 

Der afholdes generalforsamling 
Lørdag den 20. februar 2021 kl. 11 

Alle får nærmere information. 
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HADSUND
Rita Holt, Lindalsbakken 8, 9560 Hadsund
tlf. 9857 1946 / 3059 4457 • hadsundfodslaw.dk
www.hadsundfodslaw.dk

  

Hej Fodslawvenner! 
 
  Verden er af lave. Covid 19 styrer efter-
hånden store dele af vores tilværelse. I 
hvert fald begrænser det os i vore frie ud-
foldelses muligheder. Og netop disse mu-
ligheder satte myndighederne en be-
grænsning ved, at man ikke må være for-
samlet mere end 10 personer. Det var 
også baggrunden for, at vi følte os nødsa-
get til at aflyse stort set alle vore aktivite-
ter i resten af 2020, incl. julefrokosten.  
Julemotionsturen 2. juledag har Hoved-
foreningen valgt at aflyse. 
  Vi kan denne gang byde Joan Petersen 
velkommen i Hadsund Fodslaw. 
  Vi ved af gode grunde ikke, hvordan ver-
den ser ud efter nytår, men vi har valgt at 
starte op med følgende ture: 
Søndag den 3. januar 2021 fra p- pladsen 
ved Assens Hallen kl. 9.30, og den 10. ja-
nuar fra p. pladsen ved Norup forsam-
lingshus. Resten af vinterens program vil 
tilgå hvert enkelt medlem i god tid. 
  Hvis, såfremt, ifald vi må være flere end 
10 personer, og ikke mindst kan låne sko-
lerne (i skrivende stund kan det ikke tilla-
des) planlægger vi at afholde vores årlige: 

VINTERTUR i ASSENS 
Søndag den 7. februar 2020 
ASSENS SKOLE, SKOLEGADE 5,  

9550 MARIAGER 
Starttid og distancer:  

6 og 11 km. kl. 9.00 – 12.00 
16 og 21 km. kl. 9.00 – 10.30 

Efter turen vil der være mulighed for at 
købe hjemmelavet suppe. 
Og så kommer vi til årets tilløbsstykke: 

GENERALFORSAMLING  
DEN 23. FEBRUAR 2020 KL. 19.00 

I Rotunden på Hadsund Skole 
Dagsorden iflg. vedtægter. Evt. forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før. 
Efter generalforsamlingen er der kaffe, 
hvor den berømte lagkage serveres. 
  Hold i øvrigt øje med vores hjemmeside 
og på facebook. 
 
Bagsiden: Genbrug fra 2012 blad nr. 2. 
En læser har troet, at jeg også var brev-
kasseredaktør, så han har sendt følgende: 
Hej Torben! Vores ellers dejlige kat, Slou-
ster, har fået den idè, at den skal sove 
ved min kone, og i min side. Det går selv-
følgelig ud over vort mere intime samliv, 
og den anden nar bed den mig i .......  pe-
gefingeren. Spørgsmålet er, hvad jeg skal 
gøre for at ændre styrkeforholdet i dob-
beltsengen?  Hilsen  Den forsmåede 
Hej, Den forsmåede: Hvis ikke peberspray 
var forbudt havde det været en mulig-
hed. Derfor har jeg forespurgt hos di-
verse dyreorganisationer, hvilke mulighe-
der der er. Men uden resultat. Derfor 
henvendte jeg mig til den kendte engel-
ske dyrepsykolog Miss E. Cath, med spe-
ciale i katte, på dansk ville vi nok kalde 
hende katalog. Hendes svar var: He must 
find another room to sleep! Ja, hvor 
svært kan det være?    Hilsen Torben  
 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
   

HERNING
Jens Kristian Pedersen, Soldalen 23, 7480 Vildbjerg
tlf. 30102719
www.fodslawherning.dk

 

 

 

Siden sidst 
 
 
Vi kom godt i gang efter sommerferien med 
mange gode ture. 
 
Velkommen til flere nye medlemmer. 
 
En hyggelig lørdag i Ringkøbing hos 
Lone og Karsten Behr. 
Tak for jeres gæstfrihed 
 
Mange nye var med på Harrild Hede. 
Tak til Ken for en god tur. 
 
En fantastisk god tur i Lemvig. 
Absolut en by i vækst, så vi fik set meget nyt. 
Tak til Jette og Henrik 
 
Fodslaw Herning koblede sig på det 
landsdækkende projekt ”Bevæg dig for livet” 
Vi fik god omtale om turen hele 2 gange i avisen, 
så 38 M/K kom og gik med. 
 
Herning Folkeblad har haft artikler: 
Det er in at være ude. 
Der var en fin artikel med Hanne, som gør et stort 
arbejde for foreningen og som også er tovholder 
for andre ture. Gåture gør godt. 
 
God reklame for Fodslaw 
 
Fremtiden for turene ser usikker ud. 
 
Corona er blusset op igen og dermed mange 
restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den planlagte Julemærkemarch kan ikke 
afholdes som normalt. Vi har ikke mulighed for 
at benytte Vestervangskolen. 
På nuværende tidspunkt er der en Plan C. 
Send alligevel gerne din støtte for det er der 
brug for.   
 
Vores julemotionstur 2. juledag kan måske 
gennemføres, men uden servering af gløgg og 
æbleskiver.  
Der er ellers altid hyggeligt samvær i 
Spejderhytten, men ikke i år.  
 
 
Skovvandringen d. 17. januar i det nye år 
risikerer måske også at blive lidt anderledes. 
Forhåbentligt har vi ikke så mange restriktioner 
til den tid. 
 
Trods corona er der lavet et nyt program 
for 1.halvår 2021. 
Programmet kan ses på Fodslaw Hernings  
hjemmeside. 
 
Gåture er god motion for krop og sind. 
Det kræver ikke andet udstyr end et par  
gode sko.  
Alle er velkommen. 
 
Generalforsamling afholdes torsdag d.18. 
februar kl.19.00 i Kulturama, Valdemarsvej 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
 
Glædelig jul og godt nytår 
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HIRTSHALS
Per Jensen, Irisvej 5, Åbyen, 9850 Hirtshals
tlf. 2627 0780 • lisbethper6@gmail.com 
www.fodslawhirtshals.dk

  

Siden sidst 
 

 
 
Vores motionsture har siden sidst været 
med et svingende deltagerantal. Det kan 
ind imellem være svært at få tingene til 
at hænge sammen, og selv om vi er ret 
vejrbidte i det nordlige, så kunne 
dagsregn ødelægge vores milevandring. 
Den måtte vi aflyse, men Per og Hans 
måtte alligevel tage turen derop, da der 
jo kunne være mødt nogle deltagere op 
der. 
 

 
Den traditionsrige tur til Lønstrup kom til 
at foregå i det flotteste solskinsvejr. Vi 
havde en god tur langs stranden til 
Skallerup Seaside Resort og gennem 

sommerhusområdet retur til Lønstrup, 
hvor vi endte på Cafe Kysten. Undervejs 
havde vi den glæde at se en plettet 
mudderklire, der var kommet lidt langt 
hjemmefra, da den hører hjemme i 
Amerika. 
Vores årlige grønlangkålsspisning har vi 
desværre set os nødsaget til at aflyse på 
grund af coronasituationen.  
 
Generalforsamling 
Vores generalforsamling afholdes den 19. 
januar, hvis der da ikke i mellemtiden 
kommer nogle nye restrektioner. 
 
Mindeord 
11. september. Igen fik vi en meget trist 
meddelelse. Efter at have døjet med 
helbredet gennem meget lang tid, døde 
Kirsten Thomsen. 
Hun var medlem af vores bestyrelse lige 
til det sidste. Kirsten var et kendt ansigt 
som leder af vores rastepladser, ikke 
mindst på Skagen-Hirtshals turen. 
Kirsten var også med til at arrangere 
busture, og for hovedforeningen var hun i 
2 år hjælper på Nijmegen-marchen – 
oplevelser hun mange gange talte om. 
Altid kunne man være sikker på, at det 
hun stod for, altid var i de bedste 
hænder. 
Selv om vi de sidste år ikke så Kirsten på 
vandreture, kunne vi være sikre på, at 
hun altid var i baggrunden. 
 
Æret være hendes minde. 

  

Julemotionstur. 
Lørdag d. 26/12  

Turen er desværre blevet aflyst over hele landet af hoveforeningen. Pga. 
forsamlingsforbudet 

 
Generalforsamling. 

Torsdag d. 28/1 kl. 19.00. 
Nyt mødested. 

Lundergård skolen. Nordens allé 15. 
Dagsorden efter gældende vedtægter. 

Håber vi kan gennemføre den. 
 

Julemærkemarch. 
Søndag d. 6 – 12: Aflyst.. Turen vil blive 

afviklet virtuelt. Tilmelding på deres 
hjemmeside. 

 
Motionsture:. Lørdag d. 2/1 kl. 13.30 
Start fra Lundergård hallen, Hjørring, 
her er det Lisbeth der fører. Lørdag d. 
9/1 kl. 13.30 start fra Furreby kirke, 
Martin har turen. Lørdag d. 16/1 kl. 
13.30 start fra Halvorsminde, Marie 
Louise leder turen. Lørdag d.23/1 kl. 
13.30 start fra Tårs rutebilstation, Else 
har lavet turen. Lørdag d. 30/1 kl.13.30 
start fra Bagterp skole, Anette fører os. 
Lørdag d. 6/2 start fra Nr. Lyngby gl. 
kirkegård, Martin viser vej. Lørdag d 
13/2 kl 13,30 start fra Ø. Thirupvej 64, 
Hjørring, Bolletur. 20/2 kl. 13.30 start 
fra p.-pladsen ved campingpladsen, 
Hjørring, Hanne leder turen. Lørdag d. 
27/2 kl 13.30 start fra, p.-pladsen v. 
redningshuset i Lønstrup, Lisbeth har 
lavet turen.  

Onsdage: kl. 10.00 går vi en tur på ca. 1 
time. Start fra Christiansgave, rød låge 
bag Christiansgade 3. 
 
Siden sidst: Der er desværre ikke sket 
så meget. Vi har måttet aflyse vores 
arrangementer på grund af Corona og 
forsamlings forbud. 
 
I ønskes alle en glædelig jul og godt 
nytår. Tak til alle, som har lavet 
motionsture. Desværre er mange blevet 
aflyst. Håber vi kan mødes igen i det 
nye år. 
M.v.h…………………………..…bestyrelsen. 
 

   . 

HJØRRING
Tove Gjesthede, Øster Thirupvej 64, Astrup, 9800 Hjørring
tlf. 9897 1698 | 3066 2266 • hjoerringfodslaw@live.dk
www.fodslawhjoerring.dk
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HOLSTEBRO
Aase Larsen, Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
tlf. 2086 5136 • aaseskovlarsen@gmail.com
www.holstebrofodslaw.dk

  

August - september og det meste af 
oktober.....  
Hvor vi dog nød det 
Sol og varme i flere perioder - aktiviteter 
der var planlagt blev gennemført og nye 
blev lagt i støbeskeen. Der var atter håb 
forude, men ak ...., usikre tider kom igen! 
 
Vi har glædet os over  
- at vi nåede at afholde TV MidtVest 
Vandring. 123 deltagere valgte at komme 
ud i det flotte og varme sommervejr for 
at vandre en tur på 5 eller 10 km i den 
smukke natur omkring Vandkraftsøen. 
For i disse coronatider at sikre god 
afstand mellem deltagerne, var der 
flydende start. 
 

 
 

- at sommerudflugten til Bølling sø havde 
73 deltager. Der var afgang med to 
busser og ved ankomsten til p-pladsen 
ved Bølling Sø blev der serveret kaffe og 
rundstykker. Efter en vandretur på ca. 8 
km rundt om den østlige del af Bølling Sø, 
hvor vi passerede Klosterlund Museum, 
gik gennem krat og skov, over mosegrund 
med fint udsyn ud over den genopståede 

sø, så vi både et fiskeørnepar, et vandskel 
og Tollerlundmandens fundsted.  
  

  
 

Tilbage til Klosterlund Museum, hvor vi 
nød vores medbragte madpakker og 
kiggede indenfor i museet, inden vi kørte 
til Bryrup. Herfra gik vi en eftermiddags 
tur på ca. 4 km på Bryrupbanestien til 
Vrads. På Vrads station blev der serveret 
kaffe og kage inden hjemturen. 
  

 
 

- at Drivvejens sidste 2 etaper blev 
gennemført med 39 deltagere i fint 
sensommervejr. Med en festmiddag på 
Tønder Vandrehjem, fortællinger og 
guidning gennem Tønder og marsklandet  
ved kunstformilder Peter Hårby, og med 
kaffe og hjemmebag serveret af Tønder 

Start ved TV MidtVest

 Kaffe ved Vrads station

st 

Vandskel med stenrøsen 

HOLSTEBRO
Aase Larsen, Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
tlf. 2086 5136 • aaseskovlarsen@gmail.com
www.holstebrofodslaw.dk

 

 
 
 
 
 
 

  
 

Fodslaw ved vejs ende, sluttede vi på 
bedste vis.  
En fantastisk vandring på 330 km er slut. 
 

  
 

- at vi havde efterårstur til Klosterheden 
med 44 deltagere. Meget regn om  
formiddagen, med nogenlunde tørvejr de 
3 timer vi var ude i ”bæverland”. Kakao 
og boller er altid en del traktementet. 
 

  

  
 
 
 
 
 
- at vores motionsture har haft rigtig god 
tilslutning, vi var 101 deltagere den sidste 
onsdag inden nedlukningen. 
 
og vi vender stærkt tilbage - når vi kan! 
 
Julemotionsturen d. 26. dec. er aflyst. 
 
Planlagt med risiko for ændringer 
Nytårsvandring den 9. januar er 
sandsynligvis med flydende start og 
afmærkede ruter på 5 og 10 km. 
Startsted: Laden, Brogårdsvej 4. Kl. 13.00 
 
Generalforsamlingen afholdes i Laden, 
Brogårdsvej 4, onsdag den 20. januar kl. 
19.00. Dagsorden ifølge vedtægter. 
På valg er: Aase Larsen, Kristian Høgsberg 
og Inger Jensen. Eventuelle forslag skal 
være formanden i hænde senest 8 dage 
før. Foreningen er (måske - afhængig af 
regler) vært med kaffe/te og brød. 
 
Flyttes til februar 
Sir Lyngbjerg vandringen afholdes lørdag 
den 6. februar. Der er afmærkede ruter 
på 5 km, 10 km, 15 km og 20 km. Der er 
rasteplads i skoven og i sognegården. 
(afhængig af regler) 
Startsted: Naur Sir sognegård, Krunderup. 
KL. 9.00 - 11.00.  
 
Repræsentantskabsmøde den 27. februar. 
 
Hold dig opdateret på hjemmesiden 
 

Gå selv en tur og ha’ det godt til vi ses 
igen.                                          Pbv. Aase 

Afgang fra Løgumkloster  

Klosterheden i  efterårsfarver

st 

Tilly og Frida serverer  kaffe

st 
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Efterår/Vinter 2020-2021. 
Så nærmer vi os slutningen af på alle 

måder unormalt år. 
Starten gik jo meget godt indtil den 11. 

marts for da fik vi viden om coronaen for 
alvor, og hvad der deraf følger med 
aflysninger af næsten alt aktivitet. 

 
Purhøjvandringen, Beringsvandringen og 
nu 2 juledag den 26. december, der nu er 
aflyst da coronaen blussede op igen, men 

søndag den 23. august gennemførte vi 
den førte Kirkholm Marchen, som en god 

tur på trods af regnen. 
Denne tur skal gentages i 2021 og der 

startes der også op på 
aftentræningsturene samt alle vores 

andre aktiviteter. 
 

 
 

Generalforsamlingen. 
Onsdag den 9. september afholdt vi 

generalforsamling og alt forløb i god ro 
og orden, med et par småjusteringer. 

Børge Hansen stoppede sin store gerning 
efter 35 år i Horsens Fodslaw og vi takker 
og takkede Børge for indsatsen gennem 

årene. 
 

 
 
 
 
 
 

Hans Jørgen Friis blev ny kasserer og John 
Pedersen trådte til som ny revisor. 

Tirsdag den 27. oktober var der 
bestyrelsesmøde med fordeling af 

arbejdsopgaver medlemmerne imellem 
og tingene kom på god plads. 

Har du lyst til at hjælpe til på vores ture 
til rastepladserne og andet spændene.?? 

 

 
 

Nytårsturen. 
Lørdag den 16. januar 2021 vil Horsens 

Fodslaw prøve at gennemføre vores 
årlige Nytårstur hvis ikke der bliver 

strammere regler. 
Der vil dog være en forandring da vi 

mødes foran Fritidscenteret Egebjergvej 
172 og morgenkaffen kan kun købes på 

rastepladsen ude på ruterne som er 
henholdsvis 6 og 12. km. 

Forbeholdet bliver at antallet må 
overskride 50 personer igen. 

Herfra ønskes en glædelig jul og et godt 
nytår og mange gode oplevelser. Ingolf 

HORSENS
Carsten Andersen, Engparken 1, 8722 Hedensted
tlf. 5013 7178 • fodslawhorsens@godmail.dk
www.horsens-fodslaw.dk

IKAST-BRANDE
Inger-Marie Nielsen, Kr. Poulsens Vej 23, 7430 Ikast
tlf. 2334 1596 • formand@fodslawbrande.dk
www.fodslawbrande.dk

  

Hej – hvor ser verden og alting anderledes ud i år. Sidste år på denne tid kunne vi ikke 
forestille os, at året 2020 ville blive et år med få afviklede arrangementer. Hos os, i Ikast-
Brande, blev det til 3 arrangementer som vi kunne afholde dog med mindre deltageran-
tal end vi havde håbet.  Vi tog motionsturene op igen, start juni, efter en pause på ca. 2 
måneder, dog blev der taget hensyn til de restriktioner som var på turenes tidspunkt.  
Vi må dog have/har dog en formodning om at alting bliver bedre til 
næste år, men nogle restriktioner vil nok stadigvæk være der. Vi har 
et nyt program for 1. halvår af 2021 og håber, at arrangementer kan 
afholdes. Vi kan kun råde jer til at holde øje med vores hjemmeside eller Facebook.  

Årets Julemotionstur i Brande er aflyst men vi går stadigvæk prøvetur den 
19/12 fra Dalgasskolen kl. 10.00. Alle kan deltage og ingen startgebyr bliver 
opkræves.  
Den 2/1 – Nytårskur. Efter motionsturen vil der være champagne og 

kransekagestykker. Mødested: Dok Arends, Dr. Arends Vej 4, 7330 Brande – ca. kl. 14.00. 
Der vil blive opkrævet kr. 30 for ikke-medlemmer.   
Den 20/1 - Generalforsamling i Ikast-Brande Fodslaw hos DOK Arends, Dr. Arends Vej 4, 
7330 Brande. Dette kl. 19.30 og dagsorden vil tilgå medlemmerne primo december 2020. 
Den 30/1 – Hyggedag i Ikast. Vi starter med en gåtur fra p-pladsen v/Ikast Bibliotek, 
Grønnegade 25, 7430 Ikast, kl. 14.00. Vi går til Ikast Tårnet – ser udsigt fra Tårnet – går 
tilbage til Biblioteket og får kaffe/the og kage. Kl. 18.00 er der fællesspisning på Cafe 
Nohr, Østergade 1, 7430 Ikast. Tilmelding til Inger-Marie Nielsen inden den 23/1. 

Motionsture – der henvises til vores hjemmeside www.fodslawbrande.dk eller følg med 
på Facebook (Ikast-Brande Fodslaw). Bemærk den 5/12 nok ingen fællesspisning.  
Aktiviteterne vil blive opdateret løbende. 

Det skete – 24-timers vandring i Ejstrupholm: Der deltog 37 personer lig med sidste år. 
16 fik gået 105 km med indlagt togtur fra Vrads til Bryrup. Et stort til lykke til alle for 
deres gennemførelse. 
Bøllingsø Bryggervandring: Heri deltog 61 mod 104 sidste år.  
Depot – Vi har søgt Ikast-Brande Kommune om tilskud til at få opsat en varmepumpe i 
vores depot og minsandten om ikke vi fik det tilkendt. Vi arbejder nu på at få den opsat. 

Til slut siger vi mange tak for jeres besøg hos os i det forgangne 
år, det har glædet os meget. Tak for samarbejdet med Viborg og 
Skanderborg.  
Alle læsere ønsker vi en rigtig Glædelig Jul samt et godt Nytår.  
       Med venlig hilsen - f. Ikast-Brande Fodslaw v/Inger-Marie 
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JAMMERBUGTEN
Eleane Nygaard, Vestergade 31, 9440 Åbybro
tlf. 2420 4643 • eleane.nygaard@gmail.com
www.fodslaw-jammerbugten.dk

 
  

Kære Fodslaw venner 
Det har godt nok været et mærkeligt år.  
Et år der, i den grad, har været præget af 
Corona.  
Mange af vores planlagte arrangementer 
er blevet aflyst, og det fortsætter 
åbenbart resten af året. 
Det er med stor beklagelse, at vi er nødt 
til at aflyse vores Julefrokost, 
Julemotionsturen 2. juledag og vores 
Nytårsvandring i Thise den 1. januar 
2021. 

 
Kommende arrangementer 
Da Corona situationen er som den er, har 
vi ingen planlagte arrangementer. 
Men, men - så snart vi igen må mødes op 
til 100, vil vi begynde planlægning af 
vores Generalforsamling.  
Og til den tid trænger vi vist også til en 
fest. Vi har jo en “Julefrokost” til gode. 

 
Ugentlige vandringer 
Så snart myndighederne hæver 
forsamlingsforbuddet til 50,  går vi igen 
lørdag eftermiddag kl. 13.30. 
Forhåbentlig bliver det inden jul. 
Hold øje med vores Hjemmeside, der 
løbende vil blive opdateret. 
Vi glæder os så meget til vi ses. 

 
Selv om vi ikke må mødes i Fodslaw, må 
vi heldigvis stadig bruge vores dejlige 
natur. Der er masser af skønne 
afmærkede ruter rundt om i kommunen. 
Så hold endelig træningen ved lige. Men 
pas godt på jer selv og hinanden.  
 
På bestyrelsens vegne 
Eleane Nygaard 
 

Intet nyt er godt nyt for de fleste 
men svært at tro på for de få 
Ja, sådan sang C V Jørgensen i 1980. 
 
2020 har været et forfærdeligt år, alle vores arrangementer blev aflyst på stribe, senest vores 
generalforsamling og træningslejr i Ribe. Men vi håber at gennemføre det samme tid- og sted 
2021! Om Mett Kølvrå bliver til noget i marts, må fremtiden vise. 
Vi har allerede på nuværende tidspunkt valgt at udsætte vores Norgestur i Kristi 
himmelfartsferien på ubestemt tid, da der jo nok ikke er den store sandsynlighed for at vi 
bliver lukket ind der. 
Vi får jo nok heller ikke lov til at gå en tur op ad Hærvejen næste sommer, sådan som 
tingenes tilstand ser ud pt. 
Ingen kender dagen før Mette Frederiksen går til ro.. 
 
 
A special Christmas greeting to our members and friends in Belgium, they are feeling worse 
than us in these Corona times. 
 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
 
Vi ses forhåbentlig snart derude. Søren 

 

 

 

 

 

KARUP
Steen Rasmussen, Krude Møllevej 6, Katrinedal, 8654 Bryrup
tlf. 4056 3072 • steen_ras@hotmail.dk
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KJELLERUP
Bent Hougaard, Sindingsgade 24 B, 8620 Kjellerup
tlf. 8688 2903 • hougaard@dlgtele.dk

Kære fodslaw venner!

Vore arrangementer i efteråret er alle Efter generalforsamlingen

aflyst på grumd af corona, - men vore vil der sædvanen tro, blive

træningsturer med start fra Al-huset serveret lidt lækkeret på

om tirsdagenn kl. 19.00 , planægger forenings regning, ligesom

vi fortsætte med i deccember, der bliver afholdt bankospil

januar og februar, såfremt  der ikke                 med fine gevinster.

kommer yderligere restriktioner,

hvor deltagerantallet skal være Generalforsamlingens afholdelse

under de 10, som er gældende nu. er naturligvis underlagt

coronareglerne, dvs, at såfremt

Generalforsamling, der indkaldes forsamlingsforbudet på max. 10

hermed til afholdelse af ordinær ikke er hævet til min. 40, den

generalforsamling, tirsdag, den 19.01.2021 er generalforsamlingen

19.01.2021, kl. 19.00 i Al-huset aflyst. - vi vil så komme med en

Skolevangen, Kjellerup med ny indkaldelse i næste blad, -

følgende dagsorden: (blad nr. 1)

1. Valg dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning Kære medlemmer! rigtig glædelig

3. Kasserens beretning jul og godt nytår - vi ses derude.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   På valg er Jette Graversen Mange hilsener

Mogens Johansen Fodslaw Kjellerup

Niels Peter Nielsen

6.Valg af suppleanter

7. Valg af revisorer

8. Valg af revisorsuppleanter

9. Eventuelt.

LEMVIG
Else Nielsen, Sprogøvej 23 B, 7680 Thyborøn
tlf. 2013 6426 • elsenie@privat.dk

  

Hej Fodslawvenner 
 

 Vi kan se tilbage på hyggelige træningsture, men på grund af coronaen har der ikke 
været mange muligheder for at deltage i større arrangementer i denne sommer. I vores 
lille forening er forsamlingsforbuddet sjældent noget problem, så træningsturene har det 
meste af tiden kunnet gennemføres. Vi plejer at holde vinterpause i december, januar og 
februar. 
 
Vi har haft en udflugt til Husby klitplantage i efteråret og trods temmelig vådt vejr gået 
turen på 15 km. Det er en spændende og varieret tur på fine vandrestier, som vi 
fremover vil have på vores program. Den kan absolut anbefales. Den er godt afmærket, 
og der er flere rastepladser med borde og bænke samt toiletter undervejs.  
 
På vores faste hyggetur Kilen Rundt havde vi gæster med både fra Holstebro og fra 
Viborg. Det blev til i alt 29 vandrere. Da stierne er en smule udfordrende, valgte en lille 
gruppe at gå på cykelruten. Det var et godt alternativ, som vi vil tage med i 
planlægningen fremover. Alle mødtes til det traditionelle lækre smørrebrød ca midt på 
ruten og til kaffe og kage efter turen. 
 
Vi håber at kunne holde julefrokost den 28/11, men det afhænger selvfølgelig af de 
restriktioner, der til den tid vil være gældende. 
 
I vinterperioden lægger vi program for næste års træningsture. Det bliver normalt 
distribueret til vore medlemmer på mail, men kan også fås på papir, hvis man ønsker det. 
(Hvis nogen fra andre foreninger ønsker vores program, så skriv eller ring til 
undertegnede.) 
 
I marts måned mødes vi lørdag eftermiddag kl 13 (som sædvanlig på p-pladsen ved 
Lemvig sø), og fra starten af april ligger træningsturene onsdag aften med start kl 18.30. 
 

Rigtig glædelig jul og godt nyt vandreår! 
 

 
 
 

                                                                                                       
Pbv. Else Nielsen                                        
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Dette 

  

Kære venner i Læsø Fodslaw. 
 
Siden sidst 
Vi troede, normale tilstande havde 
indfundet sig i Fodslaw! Vandreturene 
blev gennemført, endda med kaffepause, 
portionskager og forsigtighed med kaffe-
kanderne. 
 
*12. september deltog 21 på vandring 
med efterfølgende hygge og Stjerneskud. 

På vej til Vesterø Havn og Stjerneskud på Carlsen’s  
 
*24. oktober vandrede vi med Kræftens 
Bekæmpelse. Dejligt vandrevejr, 22 
deltagere, og omkring 1000 kr. blev 
samlet ind til det gode formål. Tak til 
”bagedamen” og Brugsen for 
fourageringen. 

Vi mødes ved Brugsen 

Derefter blev corona-restriktionerne 
skærpet, så medlemmerne fik denne 
besked om i hvert fald novemberturene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Også vores hyggelige æbleskivetur.) 
 
December måned bliver også ramt.  
Julemærkemarchen bliver afviklet 
digitalt, men vi håber, der alligevel 
kommer godt med penge ind til 
Julemærkehjemmene. 
Julemotionsturen d. 28. december star-
ter ud hos Freddy kl. 13 – om alt går vel. 
 
I ønskes alle glædelig jul og godt nytår 
 
Motionsture 
(lørdage kl. 13.00) 
16. januar Østerby Marina 
30. januar Byrum Kirke 
13. februar Vesterø Havn BANKO 
27. februar Østerby Kirke  
13. marts Vesterø Kirke 
 
GENERALFORSAMLING 
6. februar 2021 kl. 14.00 
(Stedet oplyses senere.) 
                       pbv Kirsten 

LÆSØ
Freddy Sørensen, Museumsvej 4, Byrum, 9940 Læsø
tlf. 9849 1139 • 8491139@gmail.com

MIDTFYN
Knud Erik Hansen, Kildemøllevej 19, 5853 Ørbæk
tlf. 6598 1136 / 4058 1136 • k.e.hansen@sol.dk
www.fodslawmidtfyn.dk

  

Siden sidst: 
Har vi haft formiddagsture hver onsdag 3 
måneder efter sommerferien med et 
gennemsnit på knap 13 pr. tur.  
Derudover har vi haft motionsture fra 
Rantzausminde, fra Oasen i Krarup, fra 
vort lokale på Guldhøj, fra Bjørnøvej i 
Svendborg og fra Tallerupskolen i 
Tommerup. Vi har gået fra Præstevænget 
i Vester Skerninge, hvor vi samtidig 
fejrede en ”140 års” fødselsdag. 
Derudover har vi gået fra Rugvangen i 
Odense, fra Gåsebjergsand ved Faaborg, 
fra Lundeborg Havn og fra Spodsbjerg 
Færgehavn, samt fra Ladegårdsvej i 
Nyborg. Tak for nogle fine ture. 
Derudover havde vi PR-bilen i anledning 
af Fodslaws 50 års Jubilæum i uge 34 og 
var rundt i en stor del af vort område. 
Det var, hvad vi nåede. Vi måtte aflyse 
Ræthingemarchen den 23. august, da vi 
ikke kunne komme på skolen p.g.a. 
Covid-19. Desuden måtte vi aflyse 
busturen til Weserbergland sammen med 
Odense og busturen til Fodslaws 50 års 
Jubilæum den 20. september også p.g.a. 
Covid-19. Begge ture forsøges 
gennemført i 2021.  
Vor medlemsfest den 27. november blev 
endnu engang aflyst.  
Har vi afholdt ordinær generalforsamling 
den 21. oktober i Ringe med deltagelse af 
godt 40% af vore medlemmer. Alle valg 
var genvalg. 
 
Det sker: 
JULEMÆRKEMARCHEN GÅR VIRTUEL: 

Start fra Rantzausminde skole i 
Svendborg den 6. december 2020. 
Turen bliver ikke gennemført som tur fra 
skolen med afmærkede ruter og heller 
ikke "startsted" for køb af kaffe m.m. Vi 
vil være på skolen mellem kl. 9.00 og kl. 
11,00 for udlevering af startkort, medalje 
m.m. Se nærmere på 
Julemærkemarchens hjemmeside. 
 
Vi går hver onsdag formiddag kl. 9,30 fra 
P-pladsen ved Midtfyns Fritidscenter, 
Søvej i Ringe,  
Der vil dog være en pause i december 
måned. Sidste tur i år er 2. december og 
første tur i 2021 er den 13. januar. 
Disse ture er på 5-6 km i moderat tempo. 
Derudover har vi følgende motionsture: 
Den 10. januar 2021 starter vi som 
sædvanlig med en tur på ca. 30 km fra 
Guldhøj, Floravej i Ringe kl. 9,00. Der 
bliver mulighed for at gå med på turen 
før eller efter frokost, dog kun, hvis det 
aftales med Knud Erik senest dagen før. 
Husk madpakke til frokost. Øl og vand 
kan købes. 
Den 16. januar 2021 kl. 13,30 går vi en tur 
på 6-7 km fra Guldhøj, Floravej i Ringe. 
Efter turen er der overrækkelse af 
vandrepokal og ”æg” til dem. Der har 
deltaget i flest motionsture i 2020.   
Øvrige ture kommer i 
aktivitetskalenderen for næste halvår. 
 
Til slut ønskes alle vore medlemmer en 
glædelig Jul samt et godt Nytår.  
                                              Knud Erik                                                                                                           
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Nu er det efterår. Vejret er vådt men dejligt varmt. Vi har stadig de store vandringer til 
gode på grund af corona-udviklingen. Men vi fortsætter med vores ugentlige 
motionsture ved stranden og i skoven. Vi går hver lørdag kl. 10.00-12.00 i vinter. 
Kom og gå en tur med os. Oplev naturen og få motion. Turene er på ca. 6 eller op mod 10 
km. Vi tilstræber at gå i 2 hold dels i normalt tempo og lidt hurtigere på det andet hold. 
Så hastigheden afpasses efter deltagerne - ca. 4-5 km i timen afhængig af terræn og evt. 
pauser. Vi glæder os til at se jer i naturen. Se startsteder på vor hjemmeside 
www.fodslawmols.dk. Tag dine venner med og få en dejlig tur.  
Motionsturene fortsætter til lørdag den 12. december og genoptages lørdag den 9. 
januar 2021.  
 
Plus 20 ture i 2021. 
Vi fortsætter med 20+ ture. Det er førte ture. Vi vil gå med 5-5,5 km i timen. Der vil være 
passende pauser. Medbring selv mad og drikke. Se ture på vores hjemmeside. 
 
Planlagte vandringer i efteråret 2020. Følg med på vores hjemmeside og se om 
vandringerne gennemføres.   
 
Juletur ved Ebeltoft søndag den 20.december 2020. Se mødested på hjemmesiden. 
Distancer på 6-12-18-24-30 km. 
 
Nytårstur i Mols Bjerge torsdag 31. december 2020. Afmærket tur fra Fuglsø. 
Oplysninger ved Uffe Vindum. Distance ca. 6 km. 
Følg med på vor hjemmeside, da der kan forekomme ændringer, bl. a. på grund af 
sundhedssituationen. 
  

                                     .  

MOLS
Uffe Vindum, Sdr. Rind Vej 37, Sdr. Rind, 8800 Viborg
tlf. 2972 2988 •  info@fodslawmols.dk
www.fodslawmols.dk

FO
DSLAW

M O L S

MORSØ
Povl Li Nielsen, Frueled 14, 7900 Nykøbing Mors
tlf. 2987 0563 • post@morsfodslaw.dk
www.morsfodslaw.dk

  

   1970    2020 
 
              Nu falmer skoven og snart er det december. 
 
Året går på held og det samme gør vores jubilæumsår, som blev noget anderledes end vi 
havde forventet. Vores forventningerne var høje, det er jo ikke hvert år man fylder 50 år, 
men når der kommer andre tider, så tager vi bare revanche.   
 
Julemærkemarchen bliver gennemført og vi starter fra kl. 8.30 – 10.00.  
Der opfordres til at købe startkort på www.julemaerkemarchen.dk og gå din egen tur. 
Vi er også på startstedet, så du kan købe dit startkort hos os, hvis du ikke vil købe det på 
nettet. Bemærk - Vi har ingen salg af mad og drikke. 
Vælger du at købe startkort på hjemmesiden, er du velkommen til at komme og gå ruten 
hos os, vi har ruter på 5 og 10 km, som starter lige udenfor startstedet. Husk du skal kun 
komme ind, hvis du ønsker at købe startkort. Startsted er Multihuset, Spurvevej 2, 
Nykøbing 
 
BEMÆRK – Vi overholder alle anbefalinger. Hvis vi bliver nødsaget til at ændre på 
arrangementet, offentliggøres det på vores hjemmeside og Facebook, eller ring på 
29870563, hvis du har spørgsmål. 
 
Julemotionsturen 2. juledag er aflyst, men vi håber, I stadig får lidt motion i juledagene. 
Der er afmærket stier i Legind Bjerge, Sindbjerg og Skranderup og flere andre steder 
rundt om på Mors, desuden er der afmærkede Kløverstier med start fra Turistkontoret 
på havnen i Nykøbing Så muligheder er der nok af. 
 
Vinterhygge – den aflyses for 2021, men kommer på programmet, når vi igen kan samles 
en god flok. 
 
Motionsture - Vi går stadig vores motionsture hver tirsdag med Fodslaw i Skive og 
tirsdag, onsdag og lørdag på Mors. Men det kan ændre sig, så hold øje med 
hjemmesiden og Facebook. Får du ikke vores ugentlige mail, så mangler vi nok din 
mailadresse, så send den lige til os. 
 
Vintertur i Rønbjerg forventes afholdt – hold øje med vores hjemmeside. 
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MORSØ
Povl Li Nielsen, Frueled 14, 7900 Nykøbing Mors
tlf. 2987 0563 • post@morsfodslaw.dk
www.morsfodslaw.dk

 

Vi ønsker alle  
en rigtig glædelig jul  
og et godt nytår. 

  

Næste års aktivitetsprogram 
Vi er i fuld gang med at lave programmet, så vil du være turleder på en tur, så kontakt 
Inger for ture onsdag aften, Lisbeth for ture lørdag og torsdag.  
 
På vores hjemmeside ligger allerede nu program for Fodslaw i Skive indtil april 2021. 
_______________________________________________________________________ 
 
Nye medlemmer 
Siden sidst har vi også fået nye 
medlemmer, hvor nogle går i Skive og 
andre på Mors. Denne gang siger vi 
velkommen til Marianne, Karina, Solveig 
og Laura 
 
Kasseren har 25-års jubilæum på posten. 
På Vores generalforsamling i år havde vi 
vores første 25-års jubilæum, da vores 
kasserer Poul T. Nielsen, har bestridt 
posten i 25 år.  

Poul T. Nielsen har gennem alle årene 
gjort et godt stykke arbejde som 
kasserer. Et kassererjob er jo ingen 
loppetjans, der er altid noget som skal 
gøres og det er gjort til punkt og prikke.  

 

 

 
Der blev serveret lækker kage efter 
generalforsamlingen.  
 
Vi fik ny 1. suppleant Poul Filtenborg 
afløste Tove Andersen på posten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand Povl Li Nielsen overrakte en 
indgraveret kuglepen til kasserer Poul T. 
Nielsen. 

Følg os på facebook og på         
www.morsfodslaw.dk 
 
Vi ses – Povl Li Nielsen 

  

SIDEN SIDST 
Der har ikke været så mange oplevelser 
og arrangementer siden sidste Fodslaw-
blad – de fleste har været aflyst pga. 
Corona.  
 
Alle vores rejser er blevet aflyst – det 
samme gælder vores traditionelle 
rejespisning og sommerafslutning. 
 
7.-13. sept. havde vi besøg af Fodslaw- 
bussen, og i den anledning havde vi 
arrangeret ”Sundhedsdage” med bl.a. 
fodterapi og foredrag om sund mad i 
den 3. alder . Vores arrangementer var 
godt besøgt både i Langeskov og 
Munkebo.   
 
Vi har  også afholdt  Kertemindevan-
ring den 14. sept. med deltagelse af ca. 
110 vandrere og med alle tiltag mht. 
afstand og Corona-regler.   
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
Desværre har vi efterfølgende måttet 
aflyse vores  Musikalske Klubaften, 
julefrokost og julemotinstur den 22. 
november. Nytårsmotion den 3. januar 
er ligeledes aflyst. 
 
Mandag 28. december – Vintertuen 
Kertinge Nor Rundt. 
Der er mulighed for at gå hele turen 
rundt om noret – 26 km - eller den 
Almindelige ugentlige motinstur på 5 
eller 10 km.  
Startsted for den lange tur er Munkebo 
Kulturhus, Troels Alle 4, 5330 Munkebo, 

kl. 9.00. Der er frokostpause på 
Kulturhus ”Fjorden”, hvor ruterne 5 og 
10 km starter kl. 10.00. 
 
Mere på www.munkebofodslaw.dk 
 
Rejser 2021 
Vores rejseaften i oktober blev også 
aflyst, men rejsehæftet blev udsendt 
10. okt. og tilmeldingen er startet.. 
 
Rejsetilbud 2021: 
 
Færøerne -  flyrejse:  7. -13. juni 
Bremen/Helgoland - bus:  15.-19. sept. 
Cypern - flyrejse: 9.-16. okt. 
Novembervandring - bus:  14. nov.  
Juletur Ribe/Schackenborg-bus:  3. dec. 
 
Tilmelding til rejserne senest  1. dec. kl. 
12, hvor der vil blive gjort status over 
tilmeldinger og evt. foretaget lodtræk-
ning.  Herefter fortsætter tilmeldingen 
så længe, der er er ledige pladser. 
 
Mere på www.munkebofodslaw.dk. 
 
Generalforsamling 24. februar 
Der indkaldes til ordinær generalfor-
samling onsdag den 24. febr. 2021 kl. 19 
i Festsalen Troelskær, Lindøalleen 51, 
5330 Munkebo. Dagsorden iflg. ved-
tægterne. 
Inden generalforsamlingen er forenin-
gen vært ved et måltid mad kl. 18. 
 
Tilmelding til spisning senest  17. febr. 
til kasserer Solvejg Nielsen – tlf. 2691 
3659 eller solvejg.skyum@gmail.com. 

MUNKEBO 
Niels Ole Jensen, Solbakken 726, 5330 Munkebo
tlf. 2320 5425 • formand@munkebofodslaw.dk
www.munkebofodslaw.dk
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NIBE 
Jens Erik Jensen, Solbakken 60, 9240 Nibe
tlf. 2235 5690 • solbakken60@yahoo.dk
www.nibefodslaw.dk

Efter sommerferien kom vi godt i gang med vores 
efterårsprogram, med fin tilslutning. Det så 
fornuftigt ud til trods for at covid-19 stadigvæk 
spøgte i baggrunden. Vi fik da også gennemført 
vores generalforsamling. Det betød samtidig et 
farvel til vores mangeårige bestyrelsesmedlem 
Preben Sørensen, som ikke ønskede genvalg. Tak 
til Preben for godt samarbejde. På det 
efterfølgende bestyrelsesmøde blev John Elis 
Jensen enstemmigt valgt til ny formand for Nibe 
fodslaw. 

 

Fodslaw`s stort anlagte jubilæum som samtidig 
skulle være vores efterårsudflugt blev aflyst. 

Sidst i oktober måtte vi så tage den triste 
beslutning at aflyse resten af sæsonen, efter nye 
restriktioner fra myndighederne. 

Det betød også at vi måtte aflyse vores program 
for ”fodslawstafetten”. 

Det var et tilbageblik  på vores efterår i  Nibe 
fodslaw. Nu må vi se fremad og håbe på at vores 
forårsprogram 2021, som der vises et uddrag af 
kan gennemføres. 

Uddrag fra vores forårsprogram 2021 

9-01-21 Lerumbakken 13.  Nørresundby 

16-01-21 P.plads ved shelterpladsen i Halkær 

23-01-21 Gøls minde, Stationsmestervej 1.   9200 
Aalborg  (Skalborg) 

30-01-21 Dall Kirke. 

06-02-21  P.plads ved Aalborg Rensningsanlæg. 
Mølholmsvej 30. 

13-02-21  Klitgaards fiskerleje.   Klitgaard. 

20-02-21 Vejgaard Kirke. 

27-02-21  Øster Hornum Hallen. 

06-03-21  Drastrup skov. P.plads ved nedlagt 
grusgrav på Nibevej 

13-03-21  Støvring gymnasium.  Mastrupvej 77 

20-03-21  P.plads ved Rold Storkro 

27-03-21 P.plads på Borup hede, Halkærvej 
mellem Borup og Lundby 

10-04-21  P.plads ved Limfjordsmuseet i Løgstør 

17-04-21  P.plads ved Højriis Mølle.  (Tilmelding) 

NYBORG
Gitte Østergaard, Helletoften 12, 4. tv., 5800 Nyborg
tlf. 2818 1961 • formand@fodslawnyborg.dk
www.fodslawnyborg.dk

 

  

 

GENERALFORSAMLING 
Vores årlige generalforsamling vil blive 
afholdt torsdag den 20.januar 2021  
kl. 19.00 på Frivilligcenter Nyborg 
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg 
 
Ture 

 
Den 4. august tog 6 forventningsfulde 
vandrere fra Fodslaw Nyborg toget til 
Padborg. Vi ville ned at vandre på 
Gendarmstien. Det blev en stor 
oplevelse, flot natur, gode vandrestier og 
dejligt sommervejr. Det kan varmt 
anbefales. 

Hærvejen 2020 

3 dejlige dage på hærvejen 
24 august – 26 august 2020 
 
8 glade vandrere fra Fodslaw Nyborg  
på en dejlig tur, som Gitte Østergaard 
havde arrangeret. 
Vi tog med tog frem og tilbage – 
mundbind på i 3 timer. 
Dejlige oplevelser hele vejen igennem. 
Flot natur med spændende skove, som 
var beklædt med mos og svampe. 
Ca. 65 km´s vandring. 
 
 

Hald sø 
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SIDEN SIDST. En busfuld fra Fodslaw 
Odense var 20 sep. en tur på Sjælland, 
hvor vi var i Skovtårnet. En meget flot og 
spændende tur. Der var også tid til 
vandring på ”hjertestier” fra Haslev Kirke 
og endelig et kik på Gisselfeld slot. Tak til 
deltagerne for en hyggelig dag. 
 
06.12. Julemærkemarch, 
Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 5000 
Odense C. Startstedet vil være åbent fra 
kl. 10,00 – 12,00 for udlevering og salg.  
Ingen afmærket vandretur. Se hjemmes. 
 
09.12. Hunderupskolen, Solfaldsvej 11, 
5000 Od. C. kl. 18,30 ca. 8 km. Tur 
igennem den julepyntede bymidte. 
 
13.12. Bygmarken 55, 5260 Od. S.  
Kl. 10,00 start på ca. 7 km. Efter turen er 
der om muligt, Julefrokost for forud 
tilmeldte medlemmer. 
 
27.12 Julemotionstur er aflyst. 
 
10.01. Ørbækvej 100, 5220 Od. SØ. 
Start kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
17.01. Eddavej 6, 5210 Odense NV.  
Kl. 09,30 ca. 10 km. 
Kl. 10,30 ca. 5 km. Suppe efter turene. 
 
24.01. Østerbæksvej 78, overfor kirken, 
5230 Od. M. kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
31.01. Rema 1000, Bogensevej 74, 5270 
Od. N. start kl. 09,30 ca. 10 km. 

07.02. Marienlystcentret, Windelsvej 
138, 5000 Od. C. kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
10.02.  Generalforsamling på Bolbro 
Brugerhus kl. 19,00. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Se hjemmeside. 
 
14.02.  Tarup Center v. Netto, Rugvang 
40, 5210 Od. NV. Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
21.02.  Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
Kl. 09,30 ca. 10 km. 
 
28.02.  Kastaniegården, Bogensevej 135, 
5270 Od. N. Start kl. 09,30 ca. 10 km.  
 
HUSK hver tirsdag kl. 09,30 start fra 
Eddavej 6, 5210 Od. NV. går vi ca. 5 
kvarter. Mulighed for køb af kaffe efter 
turen. 
 
Følg med på hjemmesiden angående 
kortspil og bowling.  
 
Vi passer på os selv og på hinanden. 
 
Husk at læse udsendte nyhedsbreve, da 
vi kan ændre i programmet, med meget 
kort varsel. 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer  
Glædelig Jul og Godt Nytår. Vi håber at 
2021 vil blive et godt vandreår, uden en 
masse begrænsninger. 
 
På bestyrelsens vegne 
Bodil Hertzum 

ODENSE
Bodil Hertzum, Bygmarken 43, 5260 Odense S
tlf. 2446 2069 • bodilr08@gmail.com
www.fodslawodense.dk
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RANDERS
Peter Christensen, Bredgade 28 D, 8870 Langå
tlf. 2030 2310 • Peterchris203@outlook.com
www.randers-fodslaw.dk

  

Fodslaw Randers afholder ordinær gene-
ralforsamling lørdag den 16. januar 2021 
kl. 13.00 på adressen Havrevej 4   8920 
Randers NV 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. 
 
Siden sidst har vi været på vores årlige ud-
landstur, som denne gang gik til Born-
holm. Vi kørte over Sverige, så lidt udland 
blev det dog til.  
Vi rejste som sædvanlig med PouLis rejser 
fra Viborg, da de altid har kunnet konkur-
rere både på pris og service.  
Da vi ankom til Rønne, stod vores guide 
klar til at tage med os, og han fulgte os på 
resten af turen. Det er en kæmpe fordel 
med en guide, da vi får en masse informa-
tion, som vi ellers ikke får. 
Vi skulle bo på Hotel Pepita i Sandvig, og 
her var der en nem indkvartering, da ho-
telværtinden råbte vores navne og værel-
sesnummer op i bussen, og nøglen sad i 
døren. Nemt og bekvemt.   

                   Ols Rundkirke 

Selv om vi havde været på Bornholm med 
Fodslaw to gange før, nemlig første gang i 
2005 og anden gang i 2009, så vi en masse 
nyt. I forbindelse med turen var der nogle 
af deltagerne, der besøgte Christiansø og 
Frederiksø, hvor de befandt sig på Dan-
marks østligste punkt. 
 
Vores udlandstur næste år går til Berlin fra 
den 23. til den 28. august, også denne 
gang med PouLis rejser. 
  
Her og nu lidt om fremtiden.   
Den 4. november har vi banko med flotte 
gevinster, og den 18. november har vi 
filmaften med film og billeder fra vores 
ture i årets løb. Det sidste arrangement i 
år er julemærkemarchen, hvor vi håber på 
stor tilslutning, da overskuddet går ube-
skåret til julemærkehjemmene.  
 
Næste år fylder vores forening 50 år den 
21. marts. Dette vil blive fejret på behørig 
vis på dagen. 
 Vi håber, at vi næste år kan få lov til at 
gennemføre vores ø-tur til Klim Strand 
Camping. Arrangementet blev aflyst i år 
på grund af coronapandemien, ligesom 
flere af vores andre arrangementer blev 
aflyst. Her kan bl.a. nævnes vores bustur 
til Ansager, hvor vi skulle have besøgt Glo-
betrotterne både forår og efterår. 
 
Noter venligst: forårsturen med start fra 
Naturskolen ved Fussingø Slot den 8. maj 
2021. Nærmere følger i en senere udgave 
af bladet.                               Peter 
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RIBE
Werner Straadt, Fasanvej 58, 6760 Ribe
tlf. 7542 4150 •  jes.werner@tdcadsl.dk

Lidt nyt fra Ribe. 

Vores Riberhusmarch blev desværre aflyst da vi ikke kunne 
bruge startstedet på grund af coronaen og det ville ikke være 
forsvarligt at samle så mange deltagere på grund af smittefaren. 

Fremtiden. 

Virtuel julemærkemarch Danmark går sammen men 
hver for sig. 

Vi er klar til Julemærkemarchen d. 6 december med de 
restriktioner som fremgår, det bliver en visuel tur hvor man går 
selv men støtter stadig Julemærkehjemmene de har jo ekstra 
brug for pengene i disse tider. Der vil være en bil med de 
bestilte varer og startkort til dem som møder op. Der vil ikke 
være nogen forplejning. Vi er der fra 9,30 til 10,30. på Odins 
plads ved Brandstationen. Der vil komme mere i dagspressen 
om det. 

Julemotionsturen 26/12 er aflyst. 
Vinterturen 31 januar 2021 er aflyst. 
Vores generalforsamling er udskudt til 2022. 

 

Men vores træningsture fortsætter hver tirsdag kl. 18,30. fra P. 
Pladsen på Moseveje. Så mød op og vær med, det er ture på 1,5 
til 2 timer eller mellem 5 og 10 km. 

Der skal lyde et velkommen til nye medlemmer. 

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nyt vandrer år. 

Ribe Fodslaw 

Werner 

SILKEBORG
Bjarne Ringgaard Jensen, Resedavej 1 st. th., 8600 Silkeborg
tlf. 2124 7541 • info@fodslaw-silkeborg.dk
www.fodslaw-silkeborg.dk 

  

 

 
Motionstur 

Under Covid19 
 

 
Finder du på: 

http://www.fodslaw-silkeborg.dk/forside 
 
 

 
 

 
 

Der indkaldes til ordinær 
Generalforsamling 

 
 

Onsdag den 27. januar 2021 
 

Kl. 19,00 i sal 3  
 

Lunden, Vestergade, Silkeborg 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Eventuelle forslag skal være formanden i 
hænde senest den 20.  januar 2021 

 
Foreningen er vært ved 

 et lille traktement. 
 

På grund af Covid19 
 

Er der krav om tilmelding for at 
Deltage i generalforsamlingen. 
På info@fodslaw-silkeborg.dk 

 

 
 
 

Jeg vil gerne ønske 
Jer alle 

En Glædelig Jul 
Samt 

Et Godt Nytår. 
 

Med Julehilsen Bjarne 
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Kære Vandre venner.          

 I Skanderborg Fodslaw er vi glade for 
at vi fik afholdt Mossøvandringen i 
september, hvor forsamlings 
forbuddet var max 50 personer. Der 
deltog 33 glade vandrere og en hund, 
som var hvid og pæn, da vi startede, 
men det var hun ikke efter 30 km. 

 

Vi har afholdt vores motionsture i 
både oktober og november, da vi er 
ca. 15 deltagere pr gang, og derfor 
har vi kunnet gå i 2 grupper, på max 
10 deltagere, med god afstand. Til 
gengæld har vi udsat både 
julefrokosten og bankospillet til 2021. 
Det kunne jo gå hen og blive til en 
påskefrokost.                                           
I denne coronatid er intet jo sikkert. 
Vi kan planlægge, velvidende at det 
kan blive aflyst med kort varsel. Vi 
regner med at Skanderborg sø rundt  

 
d. 3/1, samt vores suppetur den 31/1 
bliver afholdt. Men følg med på 
hjemmesiden, facebook og i 
nyhedsmail.  

 

  

 

 

 

 

Der indkaldes til ordinær 
Generalforsamling i Skanderborg 
Fodslaw torsdag d.21/1 2021 i 
lokalerne på Højgårdvej 32, 8362 
Hørning, kl 19.00. Dagsorden findes i 
Vableposten, som udkommer d. 1/12.  
 
Glædelig jul og godt nytår til alle, fra 
bestyrelsen i Skanderborg Fodslaw 

SKANDERBORG
Grethe Bonde, Spurvevej 4, 8362 Hørning
tlf. 2031 9871 • post@skanderborgfodslaw.dk
www.skanderborgfodslaw.dk

SLAGELSE
Bjarne Svejstrup, Dalsgårdsvej 75A, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 40 34 91 32 • svejstrup@outlook.com
https://sites.google.com/view/fodslawslagelse

  

  

 

 

Hej Fodslaw venner – Siden sidst: 
Opstart efter sommerferien. 

 
Madpakketur de 3 søer rundt 2. august 2020 

23 deltagere gik 19 km i Sorø.  
 

Afviklet 5 motionsture i 
Vandrefestival i Slagelse Kommune. 

 

 
 

1.års fødselsdagsvandring. 
 

 

 
 

2 førte turer d. 06. september 2020 
14 deltagere på 10 km, 7 deltagere på 

20 km i Slagelse by og omegn. 
 

Madpakketurer til Agersø og Omø. 
Deltagere 8 på Agersø og 25 på Omø. 

 

 
Agersø 22. august 2020 

 
Omø 11. oktober 2020 

 
På bestyrelsen vegne.             Bjarne 
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STORKØBENHAVN
Gyrithe Raahauge, Ndr. Fasanvej 103 lejl. 18, 
2000 Frederiksberg • tlf. 2889 9955 
Bruno Rav tlf. 2818 0613 • gyrithe@newmail.dk

  

Træningsturene 
 
Vi mødes ved en DSB-station hver onsdag 
kl. 10,00 til en travetur på ca. 2-2½ timer. 
Oplysninger: Bruno tlf. 28 18 06 13.  Det 
er en god anledning til at komme ud at røre 
sig og møde andre vandrevenner, når man 
har tid om formiddagen. 
 

December 
d.  2. Østerport til Nørreport St. 
d.  9. Ishøj Station 
d. 16. Fasanvej Metro Station  
d. 23. og 30. december ingen tur 
d. 27. Albertslund Station(søndag) 
 

Januar  
d.  6. DR-byen 
d. 13. Hillerød Station  
d. 20. Taastrup Station 
d. 27. Brøndbyøster Station  
 

Februar 
d.  3. Sydhavn Station  
d. 10. Vanløse Station  
d. 17. Islands Brygge Station 
d. 24. Nordhavn Station 
 

Marts 
d.  3. Husum Station  
d. 10. Frederikssund Station  
d. 17. Dybbølsbro Station  
slutter Nørreport 
d. 24. Ishøj til Taastrup 
d. 31. Fuglebakken Station  
 
Bemærk: turene kan slutte på en nabostation. Det 
oplyses ved turens start eller på ovennævnte telefon. 

Corona 
 
Vi må acceptere, at corona nok kommer til at 
sætte dagsordenen i længere tid. Hvis vi, som i 
skrivende stund, må være op til ti personer 
sammen, kan vi dele os op i to hold, hvis der 
møder flere op til træningsturene. 
 
GENERALFORSAMLING: 

 

Vores årlige generalforsamling blev afholdt 
tirsdag den 29. september kl. 19,00 på Nordre 
Fasanvej 103. Der var mødt 10 medlemmer 
op, og bestyrelsen er uændret. 
 

Ole Rømer March 2020 
 

Ole Rømer marchen blev som så mange andre 
marcher i år aflyst.  

 
 

Fra en træningstur 

 
Vi ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.     
 

Venlig hilsen  
Fodslaw Storkøbenhavn  
 

STORSTRØM
Hanne Tønnesen, Skovvej 65, Nr. Kirkeby, 4840 Nørre Alslev
tlf. 2124 5437
https://sites.google.com/view/fodslawstorstroem

  

JULEAFSLUTNING 
Lørdag, den 5. december 2020 

har vi på grund af corona situationen 
desværre måttet aflyse. 
 

JULEMOTIONSTUREN 
2. juledag 

er også aflyst. 
 
 

GENERALFORSAMLING 
Mandag, den 1. februar 2021 kl. 19.00 

I Kulturforsyningen 
Voldgade 1, 4800 Nykøbing F. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
Afholdes såfremt det er muligt i henhold 
til corona situationen. 
 

MOTIONSTURE 
 

Vi fortsætter vores ugentlige motionsture 
i grupper på 8-10 deltagere. 
 

KOMMENDE MOTIONSTURE 
 

fra 1. januar 2021: 
 

SE VORES LOKALE BLAD 
 
 

 
 

 

 
Her er lidt billeder fra vores motionsture 

 

 
 
 

 
 
 

 
         

          Bestyrelsen                      
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SYDTHY
Jenny Kobberø, Syrenvej 3, 7755 Bedsted
tlf. 5131 6435 • jennykc47@yahoo.dk

   

 
 
Hej alle fodslawsvenner! 
 
Siden sidst: 
Thisted Byvandring har nu eksisteret i 10 
år og trængte til en opdatering. Nu er 
kort og tekst så blevet tilpasset. Der er i  
øvrigt blevet meldt ud fra DMF, at man 
kan gå flere gange her i sidste kvartal 
indtil 1.1 2021 og stadig få diverse 
stempler, da så mange IVV-ture er aflyst, 
så her er der da en god mulighed for at få 
sig rørt. 
 
Næste års program ligger klart hen 
omkring jul. Det vil blive bragt ud til jer i 
januar/februar. Nogle vil sågar få det 
bragt ud med posten ligesom tidligere. 
 
Den 6. marts 2021 kl. 13:30 er der ”Flade 
Sø Rundt” fra de Sorte Huse i Agger med 
lækker kage og kaffe som afslutning 
samme sted. Huset vil være opvarmet. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
denne dejlige tur i Nationalpark Thy. For 
de ivrige kan man nemt gå Thisted 
Byvandring først, der er på enten 10 eller 
17 km. 
 
Vi håber, at arrangementet ikke aflyses 
p.g.a. corona! Hold jer orienteret på 
Facebook. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Flade Sø Rundt marts 2019. 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god jul samt et 
godt nytår. Jenny. 
 
 

SØNDERBORG
Karen Kejser, Gl. Åbenråvej 2, 6400 Sønderborg
tlf. 2063 9667 • post@fodslawsonderborg.dk
www.fodslawsonderborg.dk

  

 
Hej alle. 
Det er en underlig tid vi lever i, men vi må 
gøre det vi skal, så kommer vi 
forhåbentlig godt igennem det. 
Allerførst vil vi byde vores nye 
medlemmer velkommen: 
Sônke Bûsen, Ulla Jensen 
Jette Hansen, Lars Peter Hansen, 
Sanne Detlefsen, Jørgen Detlefsen. 
 
Vi må se hvor meget eller hvor lidt, vi kan 
mødes til arrangementer.  
Hold jer underrettet på hjemmesiden: 
  
www.fodslawsonderborg.dk 
 
Der er fastlagt et par ture i 2021: 
16/1 Historiecenteret 
30/1 Idrætshøjskolen 
13/2 P. Pladsen fra Broager Sparekasse, 
Broager 
1/1 SFS Hallen Nytårstur med 
Vandrefalkene. 
Alle turene starter kl 14. 
 
Onsdagsturene starter 6/1 kl. 10 fra 
Kirketorvet. 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et 
godt og coronafrit nytår 
Pbv Else

 
Vandreforeningen 
Fodslaw Sønderborg 
 
 

Indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 
den 3. februar 2021 kl. 18.00 
Skovvej 4, 6400 Sønderborg 
 
 Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.     Valg af dirigent og stemmetæller                                                                                              
2.     Formandens beretning                                                                                                                
3.     Kassererens regnskabsaflæggelse   
4.     Indkomne forslag                                                                                                                          
        Skal være formanden Karen Kejser i hænde 
         senest 16. januar 2021                                 
         Forslag til vedtægtsændring: 
        §8 
        Foreningen tegnes af formanden og kasseren 
        Begrundelsen for dette er at forenkle 
        formaliner ved udskiftning af medlemmer i 
        bestyrelsen.           
        Specielt i forhold til vores bankforbindelse.                   
5.     Valg                                                                                                                                                  
         5.1   Formand Karen Kejser (modtager genvalg) 
         5.2   Bestyrelsesmedlemmer: (for 2. år)                                                                                                 
                  Heidi Orye (modtager genvalg)  
                  Else A Nielsen (modtager ikke genvalg)   
                  Jes Lassen (modtager genvalg)
                         
        5.3    Suppleanter: (for 1 år)                                                                                                                                                              
                  Povl Glindvad Kristensen (modtager genvalg)                                                                                  
                  Ruth Marek (modtager genvalg)                              
        5.4    Revisorer:                                                                                                                                      
                  Claus Kejser   
                  Gunhild Andreasen                                                                                                   
                  Suppleant: 
                  Christian Eriksen 
 6.    Eventuelt 
                                                
Foreningen vil være vært ved et lettere traktement 
før generalforsamlingen,                          
tilmeldelse er derfor nødvendig til Karen Kejser 
2063 9667 senest 16. 01.21 
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        Tønder
  Arne Thodsen
Storegade 22, 1, -4
6780 Skærbæk
toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk

Siden sidst:
Efter en sommerferie i juli måned, 
hvor vejret godt kunne have været 
bedre, kom vi endelig i gang med 
vores sensommer- og efterårs- 
program. Der har været et pænt 
fremmøde til vores motionsture, 
hvor vi har været imellem 15-30 
personer hver gang,
Her hvor vi er startet på november,
kan vi desværre konstatere, at 
forsamlingsloftet endnu engang er 
blevet sænket til 10 personer. 
Derfor har vi besluttet at indstille 
vores program, indtil vi igen må 
være flere sammen. Datoerne for 
vores vinterprogram er derfor 
under forudsætning, at vi igen kan 
mødes.

4. august: Tønder

20. september: Tønder

4. oktober: Løgumkloster

Motionsture:
13. december kl. 14
10. januar kl. 14
24. januar kl. 14
07. februar kl. 14
21. februar kl. 14
Arne Thodsen

TØNDER
Arne Thodsen, Storegade 22, 1, -4, 6780 Skærbæk
tlf 2383 2197  • toenderfodslaw@gmail.com
www.toenderfodslaw.dk

  

Fremtiden – gerne uden corona, tak: 
 
Julemotionsturen som vi kender den er 
aflyst ’fra oven af’ – fra hovedforeningen.  
Vi kan håbe på, at vi kan gennemføre en 
almindelig motionstur 3. juledag, så 
fasthold X’et i kalenderen indtil videre.   
 
JULEFROKOSTEN den 13. december 
bliver lidt alternativ i år – besluttet for 
nogen tid siden på grund af pladsmangel 
(afstandskrav) på det sted, vi har bestilt 
til dagen. I stedet for at hygge os med at 
spise en platte efter gåturen, ja, så 
serverer foreningen æbleskiver og gløgg i 
det fri til deltagerne.  
 
Her ved indgangen til november hvor 
teksten skal afleveres er vi i gang med at 
planlægge første halvdel af 2021.  Vi har 
gode motionsture på vej, om nødvendigt 
er vi er klar til igen at gå i grupper a 9 + 
en turleder. 
 
Der venter bl.a. også en nytårskur og en 
generalforsamling, hvor vi med sikkerhed 
ved at vi skal skifte kasserer. Bestyrelsen 
har en kandidat, men kom endelig og 
tilkendegiv din mening.   
 
Til vor forårsvandring, DKT turen den 01. 
maj, har vi et nyt startsted og skal i gang 
med at udvikle ruter. Sæt endelig X og 
glæd dig til mere info i næste blad og 
kommende brochurer. 
 
Siden sidst: Vi kom godt i gang efter 
ferien med fint deltagerantal på alle vore 

motionsture. Og HURRA, vi fik afviklet 
TIRSBÆK vandring med 81 deltagere. 
Alt taget i betragtning et tilfredsstillende 
antal, og alle glædede sig over at kunne 
komme ud at gå andre steder end i eget 
lokalområde. Stor tak til alle hjælperne 
på dagen. 
 
I oktober fik vi endelig afviklet vor årlige 
øtur – til Alrø. En plan B, men en rigtig fin 

tur i dejligt efterårsvejr. Vi var heldige 
undervejs på gåturen at få kontakt til et 
par levende og vidende lokale fortællere, 

der efter 
gåturen satte 
os ind i kirke- 
og øliv før og 
nu.  

 
I uge 43 havde vi stafet-bilen, hvilket gav 
os et par håndfulde nye kontakter. Nogle 
er allerede mødt på motionsturene, så 
det er dejligt. (Indtil de blev aflyst igen ) 
 
Til slut tak for 2020 og Glædelig jul og 
rigtig godt (vandre-)nytår.  

 
Pbv – Anni S. 

VEJLE
Birgit Tving Therkildsen, Loftlundvej 15, 7323  Give
tlf. 2361 0117 • formand@fodslawvejle.dk
www.fodslawvejle.dk
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Hej fodslaw-venner 
 
Vi nåede de sidste aftenture inden det blev for mørkt, og i september 
havde vi generalforsamling. Også i år var alle valg genvalg, så 
bestyrelsen fortsætter uændret. 
 
Til det efterfølgende bestyrelsesmøde havde vi besøg af 
regionsrepræsentant Peter Kristensen, som fortalte om 
hovedbestyrelsens arbejde. 
 
Vi besluttede at gennemføre adventsturen den 5.12 med gløgg og 
æbleskiver som planlagt, med forbehold for eventuelle restriktioner. 
Andre lørdagsture i vinter er der ikke planlagt. 
 
Ellers må vi se frem mod et forhåbentlig bedre år i 2021. Vi har 
bestyrelsesmøde 19.1 2021, hvor vi planlægger næste sæson. 
Alle ønskes en glædelig jul op et godt nytår. 

 
PBV. G. Hansen 

 
 
 

VESTHIMMERLAND
Niels Ole Rask, Glerupvej 27, Kloutrup, 9620 Aalestrup
tlf. 6174 0948 • norask2905@gmail.com

VIBORG
Lars Nielsen, Odshøjvej 8 st. th., 8800 Viborg 
tlf. 5125 2314 • fodslawviborg@hotmail.com
www.fodslawviborg.dk

  

 
Hej Vandrevenner      
Normalt fortæller vi om det som skal ske 
fremadrettet, men da alt i vores forening 
er STOPPET på ubestemt tid vil jeg nævne 
nogle små succeser her de seneste par 
måneder.  
 
13. september 
Velgørenhedsarrangement.  
Tak til de 71 fremmødte på denne 1 
udgave samt de 25 som donerede penge 
til startkort hjemmefra. Flot overskud på 
7280 kr. til Nyreforeningen.  
Næste udgave 12. september 2021, ses  

 
 
NYT:  
Kammeratskabsaften 7. oktober med 
foredragsholder om sundhed og 
motivation samt små boder, lidt mad, 
samt 2 afmærkede ruter til at varme 
aftenen op på, kæmpe succes.  

 
 

 
Fællestur fra Ans den 17. oktober  
Hvor vi havde dejligt besøg fra 
Ikast/Brande Fodslaw samt Skanderborg 
Fodslaw. 
Dejlig dag med fine ruter og godt vejr og 
45 deltagere, hvoraf de 40 i fælles 
frokost.  
 
Strikke/vandredag den 24. oktober  
Hyggelig dag med 35 deltagere. 2 
Workshop, god forplejning, samt en 
konkurrence for strikkere efter frokost.  
2 hyggelige vandreture med lidt chips 
samt ølsmagning blev det også til      
 

 
 
Hermed Indkaldelse til 
Generalforsamling. 
Fredag den 29. januar 2021 kl. 19,00  
På Vestervang skole, Boghvedevej 26 
8800 Viborg.  
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
OBS: Vintermarchen 10. januar 2021 er 
aflyst.  
 
 
Pas godt på jer selv og hinanden, God jul 
samt godt nytår. 
PBV Lars Nielsen / Fodslaw Viborg 
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AALBORG
Lissy Olsen, Blåmejsevej 4, 9230 Svenstrup J.
tlf. 5052 7185 •  lissyolsenlo@live.dk
www.fodslaw-aalborg.dk

  

Siden sidst: 
Har vi haft den førte vandring Jyske Ås, 
som er på 33 km, en ført vandring der er 
delt op i tre etaper. Vi havde fint vandre 
vejr kun med en enkelt byge. Og vi siger 
tak til de 14 glade deltagere for godt 
humør og hyggeligt samvær. Vi håber at 
se flere glade vandrere næste år på 
denne smukke tur.   

 
 
Mindeord: 
Vi har desværre mistet to af vores gode 
vandrevenner. Inge-Lise Knold Petersen 
sov ind den 30. juli 2020. 
Og Theodor Møller sov ind den 8. 
september 2020. 
De vil begge to blive savnet i Fodslaw 
Aalborg. Vores medfølelse og tanker går 
til deres familier.  
Æret være deres minde.  
 
Vores samkørsels tur skulle have været til 
jubilæumsfesten i Viborg, men pga. 
corona krisen blev festen udsat til næste 
år. Også vores motionsture i november 
og vores julefrokost blev desværre aflyst 
pga. corona krisen.  

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul 
og et godt nyt vandreår.  
Vi holder ferie i december og januar.  
 
Generalforsamling 
tirsdag den 09. februar 2021.  
Vi mødes i Foreningshuset, Torvet 5, 
9400 Nørresundby. Foreningen er vært 
ved et par stykker lækre smørrebrød, øl 
og vand samt kaffe/the og småkager.  
Tilmelding til spisning der starter kl. 18 
til Birte senest lørdag den 6. februar 
telf. 2290 8067 eller mail 
birtemikkelsen@hotmail.com  
Selve generalforsamlingen starter kl. 19. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Mød op med godt humør. ☺☺ 
 
Motionsture 2021 lørdage kl. 10: 
06. februar Stolpedalsskolen, 
Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg 
Midt på turen fejrer vi starten på det 
nye vandreår med boblevand og 
kransekage hos Inger og Kurt 
13. februar P-pladsen v/H.C. Andersens 
Vej (tæt ved Øster Sundby Vej) Vejgård, 
9000 Aalborg 
20. februar Gudumholm kirke, Aagade 
112A, 9280 Storvorde 
27. februar Gug kirke, Nøhr Sørensens 
Vej 7, 9210 Aalborg SØ.  
06. marts Søvangen Banko, Søvangen 11, 
9400 Nørresundby.  
13. marts Familie- og 
Beskæftigelsesforvaltningen, Sønderbro 
12, 9000 Aalborg 
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Sådan ser det desværre ud i skrivende 
stund. Vi er igen blevet sat tilbage, med 
begrænsninger på hvor mange vi må 
være samlet. Bestyrelsen arbejder 
løbende på at fortolke reglerne, så vi igen 
kan mødes til træningsture og andre ture. 
Derfor bør du holde dig orienteret via 
vores hjemmeside og Facebookside. 
 
Med alle forbehold ser vores 
aktivitetskalender ud som følgende, men 
alt kan jo desværre blive aflyst. 
 
JULEMÆRKERMARCH  

 
I 43 år har der været Julemærkemarch, 
sidste år med ca. 18.000 deltagere. Det 
bliver der også hvis du tilmelder dig. 
Julemærkemarchen har besluttet at vi 
kan gå virtuelt. ”Danmark går sammen – 
hver for sig” er mottoet. Du bestemmer 
selv hvor og hvornår du går søndag d. 6. 
december. Julemærkehjemmene har 
hårdt brug for den støtte, du kan give ved 
at deltage, så selv om der ikke bliver 
nogen holdpræmie at kæmpe om – skulle 
vi så ikke, på hver vores måde, give dem 
støtte ved at tilmelde os. Du kan blive 
holdleder for dit eget hold, ved at finde 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
andre at gå med og så vise dem rundt i 
dit område. Det er bare at komme i gang 
– mulighederne er mange. 
Der er stadig både diplomer og medaljer, 
på turen. Se mere og tilmelding dig på 
www.julemaerkemarchen.dk  
 
JULEFROKOSTTUR 
Søndag d. 13. december skal vi da ud at 
gå og hygge os i godt selskab med lidt 
god mad, når vi når frem. 
Vi starter fra Marienlund kl. 8.30 og turen 
er på 15- 18 km derud. Vi hygger et par 
timer og for de der har lyst til at gå hjem, 
bliver der også en tur. Den er dog i år lidt 
længere end tidligere, men ikke som i 
helt gamle dage ( da vi gik til Norsminde) 
Prisen fastholder vi på 125,- kr. incl. en øl 
og en dram. Vi skal blot have din 
tilmelding på mail eller Tlf/sms på 2246 
0446 med navn og antal. 
 
2. Juledag. 

 
Her gælder det så. Hovedforeningen har 
besluttet, at det er med for stor 
usikkerhed, om vi kan gennemføre  
Julemotionsturen 2. juledag. Den er 
derfor aflyst. Det bør dog ikke forhindre 
jer i at tage ud og gå en lille tur, for at få 
frisk luft og lidt appetit.  
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Vi ønsker alle rigtig 

Glædelig Jul og Godt 
Nytår 

 
2021 
 
Bustur.  

 
Søndag d. 21. februar kører vi til Morsø 
Fodslaws tur ved Rønbjerg. 
Der er ruter på 6, 12 og 18 km. 
Der opsamling kl. 7.15 på hjørnet af 
Bethesdavej og Nordvestpassagen, 8200 
Aarhus N. 
Prisen er 50 kr. incl. startkort, kaffe og 
rundstykke i bussen undervejs. Tilmelding 
til kasserer@aarhusfodslaw.dk og 
indbetaling på bankkonto nr. 9395-
0000990213 - husk navn/navne på 
indbetaling. 
Er der stadig krav om mundbind i 
offentlig transport midler (gælder også 
vores bus) aflyses turen. 

Suppetur. 

 
Reserver lørdag d. 6. marts til 
suppetur/lang træningstur.  
Ruten og startsted er pt. ikke på plads. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Det bliver som tidligere en tur på ca. 30 
km. Startgebyret er på 60 kr. + evt. 
bustransport. For startgebyret får du 
forplejning på rastepladserne incl. kaffe 
og the. Øl og vand kan købes, så du ikke 
selv skal slæbe det med.  
Der kommer mere i næste blad og på 
hjemmesiden midt i februar. 
 
Fra Moesgaardvandring 2020 
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SKRIVEVEJLEDNING

Redaktionen ser gerne følgende ret-
ningslinjer fulgt: Teksten skrives i Word 
med fonten Calibri 10 pkt, linje¬afstand 1 
og en løs højre margen. Som udgangspunkt 
skrives teksten i to spalter.

Deloverskrifter skrives med 10 pkt fed og 
hovedoverskrifter 12 pkt fed. Tabel-tekster 
skrives med 9 eller 10 pkt.

Brug kursiv til fremhævelse af tekst og 
undgå så vidt muligt understregning, 
udråbstegn og lignende, hvor de reelt kan 
undværes.

Bredden af billeder bør ikke være mindre 
end en spalte.

Indlæg til bladet skal sendes til:

fodslawbladet@gmail.com

I emnefeltet skrives foreningsnavn og blad-
nummer.
filen gemmes på følgende måde: 
foreningsnavn-nr-årstal 

Skabeloner til indlæg kan fås ved henven-
delse til kontoret.

BILLEDER

Forsiden: Lillebæltvanringen med Fodsalw 
Fredericia  - Billedet er venligst udlånt af 
Lisbeth Sørensen

Her på siden: Fodslaw Holstebro på Driv-
vejen - Billederne venligst udlånt af Aase 
Larsen  

Bagsiden: Fodslaw Himmerlands trænings-
ture - Billederne er venligst udlånt af Eleane 
Nygaard
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