
 

Formand: Henrik Jørgensen 

Kasserer: Niels Jakobsen. 

Sekretær: Inge Thorving 

GÅTUR OG SILDEBORD 

 Søndag d. 3. februar 2019 

Alle roklubbens medlemmer kan deltage i dette 

arrangement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNR’s bestyrelse ønsker alle et rigtig godt og lykkebringende nytår!    

Til GNR’s medlemmer.  

Traditionen tro starter vi det nye år med en hyggelig gåtur, og efterfølgende samles vi til silde- og 
pølsebord. 

Der plejer at være rigtig god opbakning til dette arrangement, hvor man både kan nyde den friske 
vinterluft, få rørt sig og få nogle hyggelige timer sammen med de gamle rokammerater.  

Vi håber, at mange igen i år vil bakke op omkring arrangementet, der finder sted: 

søndag den 3. februar 2019  kl. 10.30. 

Turens mål og distance bliver fastlagt ved fremmødet på parkeringspladsen foran roklubben, men vi 
tager naturligvis forbehold for det lunefulde vintervejr. Måske den traditionelle tur Ydernæs rundt. 
Skulle du ikke være til den lange travetur, så vil der også være andre end dig, der er til en kortere tur. 
Hold dig ikke tilbage! Der er plads til alle! 

Maden står klar fra kl. ca. 12.00 og vil bestå af forskellige slags sild, leverpostej, lidt pølse, 

samt ost og kaffe. 

Prisen for hele arrangementet er kr. 75,00 pr. person. Der vil være mulighed for at 

købe en lille én til halsen og til silden. Pris kr. 5,00 pr. stk. til ”Thorvald’s” sultne vom. 

Tilmelding kan ske på listen i roklubben eller til Inge på tlf. 26708189 / e-mail: 
i.thorving@gmail.com 

Sidste frist for tilmelding:  mandag den 28. januar. 

PS.  Giv besked til Niels Jakobsen (digt@mail1.stofanet.dk), hvis du har ændret mail-adresse,  da det 
er her, du får alle beskeder, nyheder og indkaldelser fremover. Hvis du får tilsendt brev, vil Niels også 
blive glad for at få oplyst, om du har en e-mailadresse, så alle nyheder kan tilgå dig lige så hurtigt som 
de øvrige medlemmer. Og så sparer foreningen i øvrigt også udgift til porto! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Gamle Næstved Roere 

 
P.S. Sæt allerede nu X i kalenderen d. 26. februar 2019. Provst Anne Helleberg Kluge holder foredrag om:  
Eliteroning i medgang og modgang. 
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