Kære fodslawvenner
Svinkløv-vandring d. 20. maj
Vor Svinkløv-vandring blev gennemført i rigtig
godt vejr med i alt 160 deltagere. Vi havde forventet lidt flere, men kun et hold fra Hjørring
Fodslaw havde tilmeldt sig. De hjembragte præmien for største hold - 3 fl. supergod Chateau
Margaux vin.
Synd der ikke kom flere, men der var mange
konkurrerende arrangementer i Kr. Himmelfartsdags-perioden.

Forrygende succes med motionsture.
Siden januar har vi haft forrygende succes
med vore motionsture. Ikke mindst vort forårsprogram, hvor vi på vore 13 forårsture har
været i gennemsnit 69,1 deltagere - hvoraf
mange har været nye.
Jeg tror, det er konceptet med to hold, som
tilgodeser både de godt gående - og de mindre godt gående fodslawere.
Hvis det er muligt fortæller vi også om det
område, vi besøger.

Bulbjerg-Valbjerg vandring d. 23 juni
Vandringen (30 deltagere) på den yderste sydlige
grænse i vort distrikt bød på mange oplevelser i
den storslåede natur. Vi besøgte bl.a. de ynglende rider på Bulbjerg, som er Danmarks eneste
fuglefjeld.

Her viser Pia udsigten fra Thise Kirkes tårn

Det sociale samvær med efterfølgende kaffe/
kage spiller også en stor rolle for succesen. Så
en stor tak til dem, der sørger for, at det kan
lade sig gøre.

Naturen kan være barsk - her er en ride fløjet ind
i opblæst redemateriale (fiskenet) og er blevet
hængt på kanten til sin egen rede. Ungerne smidt
ud - og reden overtaget af andre rider!!!!

PS:
Vi er p.t. 95 familiemedlemskaber
Velkommen til:
M.L. Andersen, Ålborg SØ
Karin Coermann, Tranum
Henny & Tage Jensen, Åbybro
Orla Larsen, Åbybro
Jørgen Levin Sørensen, Biersted
Husk:
• Hav & Klit vandring d. 9 september.
• Generalforsamling d, 26 september

Vi mangler stadig lagerplads!!!
Hvis nogen har kendskab til, hvor der i såvel privat eller offentligt regi skulle findes ca. 10 - 15
m2 lagerkapacitet i Jammerbugt Kommune, så vil
vi være meget taknemmelige
Med venlig hilsen, pbv.

