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bestyrelsen kan kontaktes på følgende telefonnumre: 

 

Birgit Tving Therkildsen 
Kristian N. Jensen 
Peter Pjengaard   

23610117 
23643947 
21785369 
 

Hanne Jessen 
Anni Sørensen 

23475561 
40562053 

     
    

2. HALVÅR 2020 

Mit første halvår som formand har givet nogle udfordringer, som ingen på noget 

tidspunkt kunne have forudset. Tænk at vi skulle opleve at hele vores Samfund 

måttet lukke ned ! Nu håber vi at vores 2. halvår 2020 program kan 

gennemføres. 

Foreningens 45 års fødselsdag blev fejret i februar og Herregårdstur til Fyn i et 

skønt område ved Svanninge bakker, så var det slut. I uge 11 måtte bestyrelsen 

tage den tunge beslutning, at lukke vores aktiviteter ned for en tid. 

Det nye program 

03.08. Starter vi op igen med grillaften ved Skovlegepladsen.Vi håber  

foreningen nu må serverer pølser, brød, øl/vand, som i ikke fik i juni. 

22.08. Lillebæltsvandring i Middelfart. Vi kører selv og mødes i Middelfart kl. 

10.00 for at vandre sammen. 

05.09. Husk at deltage i vores Tirsbæk Vandring. Start med turleder kl. 9.30 

20.09. Fodslaw har 50 års fødselsdag, vi tager til Viborg og fejrer det. 

Der startes med rundstykker og kaffe ved Sønæs, derefter 5 eller10 km 

jubilæumsvandring. Fra kl. 12-16 er der frokost-taler og afslutning. 

Vandreforeningen er vært ved rundstykker, kaffe og frokost, øvrige 

omkostninger er for egen regning. 

Busturen koster 100 kr. Tilmelding til Birgit formand@fodslawvejle.dk eller 

23610117 senest den 01.08 

27.09. Beringsvandring i Horsens. Vi kører selv og mødes i Horsens kl.10.00 for 

at vandre sammen. 

11.10. Skal vi på vores årlige sildetur. Start fra Ravning Station. Vi har 

sildemadder, øl, vand og snaps med, alt sammen til Fodslaw priser. 

24.10. Ø-tur til Alrø. Vi mødes ved Alrø kirke, Alrøvej 353, 8300 Odder kl. 

10.00 Der er samkørsel fra Vejle kl. 8.45 Husk madpakke og drikkevarer. 

08.11. Novembertur til Ejstrupholm. Vi kører selv og mødes ved Ejstrupholm 

skole kl. 10.00 for at vandre sammen. 

13.12. Julefrokost. Juleplatte med 1 øl og snaps, kaffe og småkager 110 kr. Husk 

en pakke til ”pakkespil” værdi 25 kr. Tilmelding til Birgit 

formand@fodslawvejle.dk eller Tlf. 23610117 

Ved betaling Mobile Pay 53897 eller konto: 9560 5525631747 

27.12. Julemotionstur igen i år fra Søndermarkshallen, tag familien/ venner med  

Når der er tilmelding til vores arrangementer er det ”først til mølle” 

Vi tænker på miljøet, så husk altid et krus til jeres kaffe. 

Til slut rigtig god sommer til alle 
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