Kære fodslawvenner

Glædelig Jul og rigtig Godt Nytår
…..ønskes alle vore medlemmer samt alle fodslawvenner fra nær og fjern. Tak for jeres besøg
ved vore vandreture og stor tak for den gode behandling, vi fik som gæster hos jer.
Bemærk i øvrigt at vi tilbyder ekstra 2 nye IVV vandringer i 2006! Se vores hjemmeside.

JULEMOTION 2. Juledag kl. 09.00
Oksholm Skov på Øland
Vi tilbyder for nu 24. år i træk julemotionstur med
start fra Øland Skole mellem kl. 09.00-10.00.
Skal julemaven ”luftes”, sker dette næppe bedre
end i den friske luft i det smukke vinterlandskab i
og omkring Oksholm Skov.
Der vil være hyggelig rasteplads med kaffe/te eller
varm kakao og kringle ved ”Det gamle Savværk”,
med tid til en god snak om julens oplevelser!
Vi ses!

Motionsture lørdage kl. 13.30 á ca.1½ times varighed
03.12 Lille Norge Nord, P: Rasteplads Ll. Norge Nord. Ind fra Kordalsvej ved skilt.
10.12 Fosdal Plantage, P: Græsarealet vest for Lerup Kirke. Skov og skønne udsigter.
17.12 Rødhus Kirke. P: v/ kirken. Turen går til havet eller.....? Vejret bestemmer.
07.01 Hune Friskole. CHAMPAGNETUR! Skål i skuret! ...bogstavelig talt!
14.01 Hjortdal Kirke. P: v/Kirken. Udsigter og åløb. Plantage. Let kuperet terræn.
21.01 Mosen ved Moseby. P: Nordsiden af Rødhusvej ca. 300 m vest for Moseby.
28.01 Slette Å og Svinkløv Plantage. P: Slette Å Rasteplads.
04.02 Nols Sø, P: Nede ved søen, ind fra hovedgaden i Saltum ved skolen.

Jul og Nytår: Ture vi traditionsmæssigt plejer at deltage på: (arr.: Stenum March): .
28. dec. kl. 13.00 ”Efterjul”-tur fra Klubhuset v/Stenum Friskole.
01. jan. kl 13.00 Nytårstur fra Thise Idrætsforenings klubhus.

Siden sidste blad har vi afholdt vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen måtte desværre
tage afsked med Yde Villadsen og Britta Hedegaard, som ikke ønskede at tage yderligere 2 år.
I skal begge have stor tak for indsatsen så vidt. Nyvalgt til bestyrelsen blev i stedet Lissy Filtenborg, Aabybro og Jørgen Mortensen, Vadum. I ønskes begge ”velkommen i jobbet”.
Med venlig hilsen, pbv.
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