Hej Alle Langgarvere.
Så er året næsten slut og det er Juleaften i morgen.
Ville have skrevet i fredags ,men jeg skulle lige se om Jorden gik under!!!!!!!!!!!!
Vi har siden sidst fået smagt lidt på den kolde Danske vinter og tiden må jo vise hvad vejret bringer i de
kommende måneder, men faktum er at vi går mod lysere tider
.
Den første sne faldt natten til den 2. december, hvor årets udgave af Julestjerneløbet blev afviklet i en meget
smuk snebeklædt skov.
Lige før løbet fik vi overrakt en check på 10.000 kr. fra Langgarverne til Julemærkefonden, som driver
landets 4 Julemærkehjem.
Benjamin havde fået Rasmus Henning til at komme og hjælpe med overrækkelsen og det har givet en god
omtale i de lokale medier.
Løbet havde 666 gennemførte løbere og hvad der er mere "vigtigt" økonomisk 820 betalende. Overskuddet i
år var lidt bedre end sidste år, så det kan jo ikke være bedre.
Vores egen Dan Bodal vandt i øvrigt 10 km distancen, superflot. I øvrigt hyggeligt at nogle af klubbens
ældre ikke løbende medlemmer kommer og hjælper til med at pakke numre og lave æbleskiver og gløgg.
Tak til jer og til alle der hjalp til med afvikling af Julestjerneløbet.
Matthew Mason har fået gang i Trailløb om søndagen og hvis man har en trang til dette, så søg mere info på
hjemmesiden.
Julehyggeaftenen i mandags havde samlet omkring 40 Langgarvere til en hyggelig aften med Gløgg og
Æbleskiver i klubben.
Stor tak til Kirsten for at arrangere denne aften.
Der vil være lidt "Julehyggehalløj" ved Stjernen i Store Dyrehave kl 12 den 24. december og "Nytårsaften
hygge" samme sted den 31.December kl. 12.
I den første tid idet nye år er der på nuværende tidspunkt 3 arrangementer.
1: Fællesmødet er torsdag den 17 januar. Her snakker vi om det kommende år og fordeler arbejdsopgaver
og bestemmer klubløb. En god chance for nyere medlemmer at få et indblik i "klublivet".
2: Lørdag den 26. januar er der Langgarverfest, som man bestemt ikke bør gå glip af. Her skal vi kåre årets
Langgarver, Årets Skildpadde og lave andre spændende ting.
3:Torsdag den 7. Februar er der foredrag om kost og ernæring med Martin Kreutzer.
Tilmelding til de 3 overstående sker via "Eventen" og er man i tvivl om noget så er man velkommen til at
spørge.
Hvis man ellers har lidt overskud her i den travle Juletid kan man jo gå og tænke lidt over: "om en Fisk kan
drukne" eller ,hvad forskellen på en kuvert og en konvolut er?
Til sidst vil jeg ønske jer alle en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Mange Hilsner
Allan Nielsen

