Lille Per inviterer til herreskovtur for alle,
herrer naturligvis
Til dig, der måske har prøvet at: Hænge i neglene på en bjergside i tyve graders frost, køre
235km/t på både ski og cykel, deltage i tyreløb i Pampelona iført rødt tricot, eller bare vil
prøve den ultimative oplevelse, en stille og rolig SKRIDTTUR til hest med eller uden
”trækkerpige”.
Til de erfarne ryttere, herrer: I kan naturligvis også deltage og fortsætte skovturen efter
kaffe og frøsnappere.
Har du gennem den sidste tid eller i årtier måttet lægge øre, tid og penge til konen, kæresten,
datteren, sønnen eller alle på en gang om, hvor fantastisk det er at stå tidligt op søndag
morgen og bruge en hel dag sammen med os og vores mennesker, har du nu en enestående
chance til at få svar på dine uudtalte spørgsmål.
Jeg, Lille Per og mine venner, inviterer dig til at komme på en lille skovtur den
10. november 2013 med afgang fra Parcelgården kl.09:00.
Den eneste forudsætning er, at du skal have ridehjelm på. Skulle du ikke kunne passe
datterens ridehjelm, kan du sikkert løse problemet sammen med Torben. Det gælder også,
hvis din familie endnu ikke har vristet en privathest ud af dig, så er det også Torben, der står
for udlejningen af hest og retningslinjer for dem. Jeg vil gerne sørge for en ”trækkerpige”,
såfremt konen, kæresten, datteren eller sønnen skal filme eller bare griner for meget.
Proportioner:
Pris: 50,00 kr. eksklusive leje af hjelm og hest hos Torben.
Familie og/eller supporters, der ønsker kaffe/the/varm chokolade samt en frøsnapper pris
20kr.
”Trækkerpige” gratis.
Sidste frist for tilmelding og betaling søndag den 3. november 2013.
Betaling til: Vickie, Dorthe eller Flemming ”Lille Per”.
Kontakt telefon 3074 8877 Dorthe ”Lille Per”.
Turen tager ca. en time plus tredve minutter til et pit-stop ved det runde madpakkehus, hvor
der vil være en kop kaffe/the/varm chokolade samt en frøsnapper og til alle over atten år, en
medicinsk hjertestyrker.
At du har påmonteret ridehjelm er obligatorisk.
At du er en mand er obligatorisk.
At du kan ride ER IKKE obligatorisk.
Du får her en enestående chance for at få et indblik i, hvad din familie bruger al deres tid og
dine penge på.
Et evt. overskud går til GLK.

Tilmelding på listen i mellemgangen ved kontoret.

