Maj
I maj skete en yderlig åbning og fra 6. maj måtte vi mødes 75 personer. Det var vi glade for, for vi
skulle gå en jubilæmsvandring for at fejre at det var 20 år siden Oda og Børge inviterede på den første
hverdagsvandretur. Turen skulle selvfølgelig være samme rute som for 20 år siden, med start fra Efihallerne. Desværre måtte også turen aflyses, da Jerne området blev lukket ned pgr. af corona.
Fra 21. maj måtte vi samles 100.
Årets første tur med overnatning var til Svendborg-Tåsinge sammen med Bidde og Jørn som
turledere.

Aftenturene startede og Dagny inviterede på solnedgangstur i Sjelborg.

Juni
I juni fyldte Poul Erik og Olsson en bus og vi drog på den årlige øtur, denne gang til Samsø.
15. juni kunne vi endelig afholde Generalforsamling. Vibse og Bidde valgte at stoppe som
bestyrelsesmedlemmer, i stedet blev Aage og Arne valgt til bestyrelsen. Leif blev valgt som suppleant
sammen med Marianne.
11. juni bortfaldt samlingsrestriktionerne helt og heldigvis for det, for tirsdag d. 22. var der
sommerafslutning i Østskoven med 109 tilmeldte og det blev samtidig en markering af, at det var 20
år siden vi gik den første hverdagstur og dermed starten til det vores forening har udviklet sig til med
hverdagsture i dag.
Juli
Juni sluttede og juli startede med en 3-dagestur til Kerteminde og Romsø med Dora og Lilly som

turledere.

Juli bød også på en Hovsa tur til Fanø, hvor vi nød synet af blomstrende Fanø lyng ved Sønderho.
Turledere: Bodil og Elsebeth

August

August bød bl.a. både på 3 dages tur til Mandø og Skulpturtur til Ølgod
September

Vandrernes dag d. 19. september på den nye grænsesti. Vi startede sammen, men delte os efter nogle
km. hvorefter 25 gik 16 km sammen med Dora og Lilly og 49 gik 9 km sammen med mig (Ingelise).

