
Nyhedsbrev NOVEMBER 2016 fra Randers Freja Motion

Formanden skriver om KaLøbet, der blev afviklet d. 2. oktober. RFM havde tilbudt løbet til klubmedlemmer 
som et gratisløb, og KUN 5 medlemmer tog imod dette fantastiske tilbud om en løbeoplevelse i et meget 
flot og varieret terræn. På 5 km gennemførte Maren-Lis og Ingelise  og på 10 km Judith, Rita og Thorkild. 
KaLøbet havde her i 2016 et total på resultatlisten på 117 (79 + 38) deltagere, hvad der var væsentlig færre 
end i 2015, hvor der fx var 88 deltagere på 10 km mod kun 38 i år. Dette er en ærgerlig udvikling.

Diamantbryllup! Nyhedsbrevet ønsker Gythe og Carl Aage et stort tillykke med deres diamantbryllup (60 år)
d. 20. oktober, hvor de havde ”inviteret” over 50 gæster til morgenkaffe med hvad der ellers hører til et 
veldækket morgenkaffebord. Artiklen fra Amtsavisen kan læses i fuld udgave på vores hjemmeside, 
http://www.frejamotion.dk/wp-content/uploads/2016/10/Randers-Amtsavis_2016-10-20_Hviid.pdf

Fællestræninger fortsætter også i november og december. På nuværende tidspunkt har vi gennemført 4 
fællestræninger, der alle har haft et deltagerantal på 14 – 17 glade  motionister. I går (d. 27. oktober) fik 
vores nye autodidakte træner Hans Jørgensen sin debut, og det var et velforberedt program krydret med 
små anekdoter. RFM ønsker ham tillykke.

Førstehjælpskursus afholdes som bekendt  tirsdag d. 29. november for RFM medlemmer. I skrivende stund 
er der KUN 3 ledige (og gratis) pladser – Er du interesseret, så skynd dig at melde dig til via opslagstavlen.

Klubhuset får nu en større renovering, da taget, lægterne m.m. skal udskiftes på baderums afsnittet. Loftet i
damernes baderum skulle også blive skiftet. Tidsplanen er endnu uvis. Formanden giver information, så 
snart han får nærmere besked. Det er kommunen, der bekoster renoveringen.

Klubfesten d. 5. november har nu lukket for tilmeldinger. Formanden ærgrer sig over, at der er færre 
tilmeldinger end sidste år. Festudvalget har lagt et stort arbejde i forberedelserne, der gerne skulle resultere
i en rigtig god fest.

Adventsløbet finder sted søndag d. 27. november. Tilmeldingen til løbet er i fuld gang, og det gælder både 
glade RFM hjælpere  og løbsdeltagere. En opfordring til at deltage i løbet enten som hjælper eller som 
løbsdeltager. Henvendelse til PV for hjælpere – der mangler kun ca. 10. 

En fra PV. Forleden kunne man læse følgende overskrift i Jyllands-Posten:  ”Medicin er for dyr".
Så kan jeg bedre forstå, at den medicin, jeg indtager, ikke virker, når den nu er for dyr. 

Vejret. En lille historie af redaktøren om vejret. I slutningen af 70-erne havde jeg job som livredder på Den 
Permanente ved Århus. Som det måske er bekendt, er der ud over et fællesområde en herreafdeling og en 
dameafdeling i hver sin side af området, hvor man kan undlade badetøj. Jeg fik desværre kun lov at have 
vagt på herreafdelingen, og jeg husker en dag, hvor det mildt sagt styrtregnede. Der var altid nogle stam-
gæster på herreafdelingen uanset vejret, og denne dag var der blandt andre en dansk-amerikaner på om-
kring de 88 år. Medens jeg stod og skuttede mig under et halvtag, stod han ude på brædderne i silende regn
og  i bar røv og ingenting, kiggede op mod skoven og klaskede sig på brystet og sagde: 
”Se den skønne natur med skoven og vandet indhyllet i det friske og skønne vejr  -  isn't it wonderful?”

Denne lille historie for at sige, at hvis vi formår at finde denne vinkel, så er det lettere at komme af sted til 
træning, næsten uanset vejret. Nyd naturen – nyd vejret – it's wonderful. 
Deadline for indlæg til næste nummer er den 25. november. BV, den 28.oktober 2016.
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