
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion, dec. 2019           den 28. nov. 2019

Meddelelser fra formanden:
Skulle du have et overskud på kaloriekontoen ovenpå jul og nytår, som jo er over os inden længe, så
fortvivl ikke. Du møder bare op ved klubhuset til RFM Nytårsappel søndag den 5. januar 2020 kl. 
10:00. Så vil der nemlig være mulighed for at få justeret lidt på kalorierne – både op og ned, for der 
er selvfølgelig servering i klubhuset, når man er tilbage fra løb eller gang. Den 9. februar 2020 er 
der ”hjælperkomsammen”, og den 11. februar generalforsamling. Få nu straks datoerne ind i din 
kalender så du ikke dobbeltbooker.

For at det ikke skal komme bag på jer kan jeg allerede nu afsløre, at vi den 5. januar 2020 vil prøve at foto-
grafere jer forfra.        Sven

Årets fest i Randers Freja Motion.
Folkedansehuset lagde igen i år gulv til årets fest i RFM og igen med stor succes. Fremmødet var 
det samme som sidste år, og menuen var også den samme, nemlig festbuffet fra Kønig og drikke-
varer efter behov, som Peder udtrykte det - så stemningen var i top. Der blev hurtig trængsel på 
dansegulvet, og aftenens højdepunkt var uddeling af Gythe og Carl Åges Kammeratskabspokal - 
den blev uddelt af sidste års vinder Bent Vinther til Annette Vestergaard, som fik pæne ord med for 
initiativer, godt humør og evne til at lytte til andre.
Så en rigtig dejlig aften som jeg håber flere får lyst til at deltage i næste år - der er god plads i 
Folkedansehuset. Stor tak til festudvalget for deres store indsats.       Irma

Set på restaurant: Trods skæg og store babser - under 18 ingen øl og snapser!                      Inger

Kommende aktiviteter

Aktivitet Tidspunkt Bemærkning

Seniorjulefrokost Onsdag d.4.dec. kl. 11.30 Julefrokost for de ikke-arbejdsramte. 

Julefrokost Torsdag d.12.dec., kl. 19.30 
– løb  kl. 18.00

Åbningstider i julen:
juleaftensdag
1. juledag
2. juledag
Nytårsaftensdag

Tirsdag d. 24.dec. kl. 10.00
Onsdag d. 25. dec. kl. 10.00
Torsdag d. 26.dec. kl. 10.00
Tirsdag d. 31.dec. kl. 10.00

Jens Ahm er vagt
Frivillig vagt søges
Peder Kræmer er vagt
Frivillig vagt søges

Nytårsappel Søndag d. 5.jan. kl 10.00

Hjælperkomsammen Søndag d.9.feb. 

Generalforsamling Tirsdag d.11.feb. 

Deadline for indlæg til næste nummer er den 28. dec.  Send til Bentvin@gmail.com. 
”Klokken elleve-femogfyrre blev november hængt til tørre”, tiltrængt, BV.
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