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Året der gik. 2020 
FSM gå-motion 
 
Medlemstal 
pr. 1. december er der 112 medlemmer af gå-motion. Det er 2 færre end sidste år. 
 
2020 har været et specielt år, idet corona-smitterisiko og den deraf følgende nedlukning af 
landet har betydet et stort afbræk i vores planlagte aktiviteter. 
 
11. marts: landet lukkes ned 
18. marts: forsamlingsforbud: max 10 personer må samles 
 sportsaktiviteter stoppes og klubhuse må ikke benyttes 
 
Gå-motion: d. 2 april lavede vi en mail-brevkasse for gå-pigerne for at mindske 
 isolationskuller 
 
21. april:  DGI meddeler, at man nu må genoptage udendørs aktiviteter uden kropskontakt,  
 dog max 10 personer sammen og mindst 2 m afstand 
 
Gå-motion: Vi indførte tilmelding til gå-motion, så hold á max 10 personer startede på 
 forskellige tidspunkter og evt. på forskellige steder, hvis der var mange tilmeldte 
 
8. juni:  forsamlingsforbuddet øges til max. 50 personer 
 
Gå-motion: Årets første udflugt gik til Avernakø d. 11. juni, og herefter var vi klar til at følge 
den aktivitetsplan,  som vi havde udarbejdet i januar. Der har dog været ét stort savn det 
meste af året: vi har ikke kunnet mødes til kaffe efter den ugentlige gå-tur. Måske har det 
lange udsigter, før det sociale samvær i klubben normaliseres. Det mangler vi virkelig. Som en 
af gå-pigerne udtrykte det: hun led ikke af hud-sult, hun led af selskabs-sult. 
 
26. oktober: forsamlingsforbuddet er nu igen nede på højst 10 personer 
 
Gå-motion:  vi iværksatte straks tilmelding, så gå-aktiviteterne kunne fortsætte. Modellen var 
 den samme som tidligere: forskellige tidspunkter og forskellige startsteder 
 sikrede, at vi kunne overholde den tilladte gruppestørrelse 
 
Aktiviteter 
Torsdags-turene er blevet gennemført som normalt bortset de 3 sommermåneder og 2 
efterårs-vinter måneder, der er nævnt ovenfor. Der har generelt været lidt færre deltagere 
end sædvanligt, hvilket ikke er overraskende, da vi jo alle er i risiko-gruppen. 
 
Søndags-turene har haft lidt flere deltager end tidligere. De gå-piger, der helst ikke vil mødes 
med for mange andre, har fundet sammen om søndagen 
 
En-dagsudflugter 

• Avernakø 
• Sundet og Kaleko 
• Øhavsstien 
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• Grejsdalen 
• Vissenbjerg bakker 
• guidet tur med Øhavsmuseet i Pipstorn 
• Helvedes hule 
• samt en impulstur til Trebjerg og Håstrup Bjerge 

 
Ture aflyst pga Corona: 

• Kløver- og øhavssti 
• Horneland 
• Blomsterfestival i Odense 

 
Flerdagsture: 

• Tredages-tur på Marskstien 
 
Udsatte flerdagsture pga corona: 

• den årlige todages-tur på Gendarmstien 
• tredages-tur til Nordfyn med base i Bogense 

 
Den skriftlige evaluering, der erstattede klubmødet, viste at der var stor tilfredshed med alle 
udflugter. 
 
Møder 

• Turledermøde i januar. Her blev årets aktiviteter datolagt. 
• Klubmødet i november blev afholdt delvist elektronisk. 
• Gå-udvalgets møder har også været ramt af corona-begrænsninger. Vi har prøvet at 

sidde som en samspilsramt familie – med stor afstand og hvor hver vogter over sin 
kande kaffe. Men der har heldigvis også været helt almindelige, hyggelige møder med 
hjemmebag og håndsprit. Og så er mails jo både en velsignelse og en forbandelse. ’Åh, 
nej, nu igen’, ’har jeg ikke allerede svaret på det én gang?’ og sår’n. 

 
Fester og andre arrangementer 
Gå-motions fødselsdagsfest i april måtte aflyses pga. corona, men vi indhentede det forsømte 
med en havefest i slutningen af juni. 
Løvfaldsfesten i november måtte aflyses.  
Tatas foredrag om sundhed blev aflyses, da vi kun måtte være 10 i klubhuset. 
Sangdagen blev ligeledes aflyst. Der var et håb om, at vi kunne afholde sangdagen udendørs, 
men et nyt forsamlingsforbud kom på tværs. 
 
Tak 
Det er en fornøjelse, at rigtig mange af gå-pigerne bidrager til fællesskabet. Nogle arrangerer 
ture, andre bidrager med hjemmebagt eller hjemmebrændt, nogle giver en hånd med ved 
oprydning og andre sørger for vask af karklude og viskestykker. Nogle arrangerer fester og 
andre sørger for taler og sange, nogle skriver artikler eller fotograferer til Skismøren, andre 
bringer bladene ud, en enkelt afholder kurser og andre synger for. Nogle tager en tørn i gå-
udvalget, andre giver en hånd ved andre afdelingers arrangementer. Det er summen af alle 
bidrag, der giver en god klub, og vi vil hermed sige tak til alle, der har bidraget på den ene 
eller den anden måde. 
 
Gåudvalget 


