
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion,  januar 2019

Den grå julefrokost, den 5. december 
Leif blev opfordret til at skrive nogle vers om senior julefrokosten.

(Mel.: Du må få min sofacykel)

Casper bød velkommen med no'n søde ord:
"Tak til Ole, der vil spille som i fjor."
Og så sa' han frækt og ærligt:
"Skønt han ikke er no't særligt."
Meget velvalgt, for vi grinede i kor!

Og der er mange flere vers på hjemmesiden www.frejamotion.dk 

Julefrokosten torsdag d. 13. december havde tilmelding af 42 motionister, men 3 meldte desværre afbud 
grundet sygdom. Motionisterne – ja dem med løbetøj – startede aftenen kl. 18.00 med den sædvanlige juletur
til Prins Ottos Vej, hvor juleudsmykningen lige skulle kontrolleres, om den nu var mere omfangsrig end i 
2017. Det veldækkede bord var klar til start kl. 19.30; men menuen manglede karrysalat (denne var ikke med
i leverandørens menu). Straks var der 2 ”piger”, der ikke kunne stå en julefrokost igennem med sild uden 
karrysalat – hvad gjorde de så? Jo en hurtig tur til Netto for køb af karrysalat. Så var aftenen klaret, da den 
øvrige del af menuen var ok, og kaffekassen sørgede for alle de våde varer - øl, vand og snaps. Det blev en 
hyggelig aften med en god stemning og mange ”kloge” ord!       Knud

Husk nytårshygge den 31 december, se hjemmesiden www.frejamotion.dk  Denne er i øvrigt under 
ombygning (noget sikkerhedsmæssigt), hvorfor en del ikke fungerer i øjeblikket.                            Thorkild

Nytårsappellen i RFM foregår jo allerede søndag d. 6. januar 2019 med start kl. 10.00. Motionister kommer
omklædte til en lille rask løbetur, og ”gåfolket” kommer jo i ”gåtøj”. Alle I RFM-ere må gerne tage en ven/ 
veninde/bekendt med på dagen – håber det kan smitte af på medlemsantallet på længere sigt.        Knud

Løbestart 2019. Har I alle læst diverse indlæg i november og december nyhedsbrevene om planlægning af 
en løbeskole / løbestart 2019? Vil du deltage aktivt som træner eller trænerhjælper, så husk din tilmelding på 
listen i klubhuset. Eventuelle spørgsmål retter du til Kirsten H., Stig D. eller John T.                     Knud

Generalforsamlingen løber af stablen tirsdag d. 12. februar kl. 19.30 i klubhuset. Elin har sendt alle RFM 
medlemmer en dagsorden (sammen med kontingentopkrævning for 2019), hvor I kan læse, at bestyrelsen på 
generalforsamlingen skal have 3 nye bestyrelsesmedlemmer valgt. Vil DU være et af de nye bestyrelses-
medlemmer? – DU kan blive en del af bestyrelsen, der arbejder for klubben og alle klubbens medlemmer. Du
må gerne give mig et praj, hvis du vil være med til et styrke klubarbejdet; men husk at du først skal vælges 
på generalforsamlingen – evt. blandt flere kandidater.                           Knud

Har I hørt, at 2 minutters godt grin er ligeså godt som 20 minutters løb? Derfor sidder jeg nu på en bænk i 
parken og griner af alle løberne.        Inger

             
Deadline for indlæg til næste nummer er d. 29.jan. Send til Bentvin@gmail.com. Redaktionen ønsker alle et 
godt og motionsrigt nytår! BV, d. 30.dec. 18 
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