Lunnabladet
GHRK – en klubb för alla
Nr 4, 3 september 2019

Öppet stall 8 september kl 12-15

Ordföranden
har ordet

NATURLIGTVIS. Efter årets
härliga sommar med hästar,
bad, läger, sol, semester, my
siga möten mellan grill och
glass, välkomnar nu Lunna
och GHRK till möten mellan
människor och mellan
människor och djur.
Terminen är igång med
glädje och hårt arbete. En
elev gör sitt härliga arbete
på lektionen, på arbets
dagen och njuter av fika och
korv vid Öppet Stall. Lunna
är idylliskt men kräver både
planering, omtanke och
ideella arbetstimmar utöver
det vår fantastiska personal
arbetar för.
GHRK och Lunna förändras
med oss. NATURLIGTVIS
möts vi på Lunna!

Ann-Louise Olsson

Kalendarium

Det är dags för öppet stall hos oss på Lunna igen. Det blir bland annat:
• ponnyridning
• kaninhoppning • lotteri, fiskdamm
• gofika
• varmkorv
• pysselbord
Vill du vara med och hjälpa till? Jättekul!
Kontakta Linda: lv.edvardsson@gmail.com
Varmt välkomna!

Lämna pant hos oss

Vill du stötta klubben med dina
pantflaskor och -burkar? Vi tackar
och tar emot.
Lägg dem i våra blåa pantbehållare
på Lunna, så får klubben pantpeng
arna. Tack på förhand!

Öppet stall
8 sept
Ev höstlovsaktivitet
v 44
Stängt pga helgdag 2 nov
Göteborg Open
24 nov
Luciafirande
15 dec
Terminsavslut
21 dec
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GHRK håller på att ta fram en kalen
der med fina bilder på våra hästar.
Kalendern kommer snart att finnas
till försäljning. Passa på och köp en
kalender till dig själv eller varför inte
ge bort en i julklapp! Genom att
köpa kalendern stödjer du verksam
heten på Lunna.

Nya stallkatter

Vi har två nya katter hos oss, två
jättemysiga gråsvarta ungkatter som
heter Nisse och Zelda.
De tycker om att bli klappade men
är kanske lite försiktiga i början
här hos oss. Båda var skeptiska till
fotografen!

Lunnabladet
Ett blad för GHRKs medlemmar och alla som har
anknytning till verksamheten.
Utkommer minst 4 ggr/år.

Årets julklapp

Facebook och Facebook

Vi har två olika, en officiell med information om vad som händer på GHRK, och en
där medlemmar kan dela med sig av bilder och berättelser. Länk från hemsidan!

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

GHRK Göteborgs Handikappridklubb
Telefon: 0303 - 24 93 25

Rödbo Lunnaväg 10
442 90 Kungälv

E-post: info@ghrk.se
www.ghrk.se

