Lunnabladet
GHRK – en klubb för alla
Nr 2, 22 mars 2019

Arbetsdag söndagen den 31 mars

Ordföranden
har ordet

Mellan kl 10-16 söndagen den 31
mars hjälps vi åt att göra fint inför
våren. Det finns något för alla!
Tag gärna med egna redskap för att
jobba ute – t.ex. krattor, spadar, sekatörer osv, samt skrapor, borstar och
hinkar till fasadtvätt.
Trädgårdsarbete – klippa buskar
och häckar, plantera penséer, kratta,
rensa diken, ansa växter intill fasader,
plocka pinnar...
Bygg och underhåll – bygga grindar
till foderbord, rensa hängrännor...
Vi behöver också tvätta fasader och
dörrar.
Vi tar en paus mitt på dagen och bjuder alla på lunch. Kom gärna för- eller
eftermiddag. Eller båda! Välkomna!

GHRK hade årsmöte den 24
februari med gott hembakat
och bra förhandlingar. Vi
tackar den gamla styrelsen
och välkomnar den nya.
I styrelsen och bland personalen finns många ideér
om hur vi kan utvecklas. Alla
medlemmar kan bidra, har
du förslag, vill bidra med
något, hör gärna av dig!
Att få rida ut på Molly ger
en frihetskänsla och lycka
som inte går att beskriva.
Det är ju därför jag är med
i GHRK, för att rida, umgås
med hästar och vänner i en
omgivning som är oslagbar.
Snart är det arbetsdag.
Gemensamt arbete ger

sammanhållning! Vi har
roligt ihop!
Sana Sjödin
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Öppet stall 26 maj
Söndagen den 26 maj blir det öppet
stall hos oss på Lunna igen.
• ponnyridning
• fika / tårtkalas / grillning
• poängpromenad
Dessutom ska vi ha namngivning av
vår fina trähäst, med pris till vinnaren
i namntävlingen. Välkomna!

Sommarridläger!!
Har du anmält dig än? Du kan hitta ett som passar just dig. Välj bland lugna
uteritter, snabba uteritter eller träningskurser på www.ghrk.se/ridlager.

Här är vår nya styrelse
Egil Aasgaard, Ann-Louise Olsson och
Susana Sjödin, ordföranden
Carina Erskine, sekreterare
Zophia Lennestam, kassör

Maria Persson, Lotta Backman, Linda
Edvardsson, och Frida Sörensen,
ledamöter
David Lega och Heidi Ahlberg,
suppleanter

Information finns också på www.ghrk.se och vår Facebooksida!
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