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Ordföranden
har ordet

Höstmörkret är här men
ridningen fortsätter flera
veckor till som väl är, även
om terminsslutet närmar sig.
I år inleds vår sista termins
vecka med Luciadagen den
13 december. Vi har Lucia-te
ma hela veckan fram till
terminens sista dag, 18 de
cember. Passa på och mys i
samband med din ridlektion,
se mer i texten intill.
Våra hästar får semester någ
ra veckor under jul, nyår och
lite till. Vårterminen startar
måndagen den 10 januari.
Då är ni alla välkomna tillba
ka för en ny termin!
Ett julklappstips? Nu säljer vi
Marabou choklad till förmån
för vår klubb. Förpackningen
har vår logga på! Det finns
små chokladkakor och ask
med hjärtan. Se mer på
hemsida och Facebook.
Vi ses på arbetsdagen eller
på lussefika, väl mött!

Sana Sjödin

Kalendarium

Arbetsdag
21 nov
Lussevecka
13-18 dec
Terminsavslut hösten 18 dec
Terminsstart våren
10 jan
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Luciavecka

Den sista veckan på terminen (v50) är Luciaveckan. Våra elever och besökare
får gärna klä ut sig! Passa på att lussefira på lektionen – du kan t.ex. pynta
hjälmen med glitter, kom i en röd tröja... bara det går bra att rida i kläderna.
Ta sen en stund med ridkompisarna och lussefika efter ridningen. Det kom
mer att finnas lussekatter, pepparkakor, kaffe och varm saft i nya spolplatsen.
Varmt välkomna till en fin avslutning på höstterminen.
Mer info kommer på Facebooksidan.

Arbetsdag 21 november

Nu är det dags att göra vinterfint på Lunna.
Söndagen den 21/11 bjuder vi in alla medlemmar och vänner till arbetsdag
mellan klockan 10.00 och 16.00.
De flesta av arbetsuppgifterna kommer att ske inomhus, i klubbhuset och
stallet. Vi bjuder alla deltagare på något enkelt att äta, fika och korvgrillning.
Anmäl dig gärna till arbetsdagen senast fredagen den 19 november. Detta
för att vi ska veta ungefär hur många som kommer. När du anmäler dig, ange
eventuella allergier, mm. Anmäl dig via mail till: teresa@lunnaridklubb.se
Vi ser fram emot en trevlig dag med gemenskap, arbete och vintersol.
Tack för att ni vill hjälpa till att hålla Lunna Ridklubb fin och välvårdad.
Styrelsen

Information finns också på www.ghrk.se och vår Facebooksida facebook.com/LunnaGHRK
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