
Lystrup den 3. august 2011

Kære KFUM-Spejder i Lystrup/Elsted-Elev.

Som tidligere omtalt i Grøn Gren er Århus Y’s Men’s Club Nordstjernen
torsdag den 25. august 2011 

arrangør af et kæmpe sponsorcykelløb i Risskov - hovedsponsor GF Forsikring Hospital og 
Sundhed. Overskuddet fra løbet går i år til ”Ven-til-en” – en frivillig social ungdomsorganisation 
og til Kirkens Korshærs byarbejde.

Vi har igen i år, fået mulighed for at tjene kr. 4.000,00 – 5.000,00 til gruppen ved at stille med 20 
voksne personer til at stå trafikvagt 1½ time rundt på ruten. Det har vi med glæde sagt ja tak til. 
Derfor har vi nu brug for hjælp fra jer forældre/bedsteforældre/tropspejdere/seniorer m.v. 

På grund af vejarbejde i Risskov er der lavet en ny rute omkring Nordvestpassagen og Risvangs 
Alle.

Vi mødes kl. 17.30 ved Spejderhuset og kører samlet ind til Nordvestpassagen hvor vi kl. 17.50 
instrueres og kl. 18.00 fordeler os på ruten. Alle trafikvagter bedes medbringe en gul trafikvest som 
skal bæres under cykelløbet. Efter løbet er GF Forsikring Hospital og Sundhed vært ved en lille 
forfriskning på Landboskolen i Risskov. 

Cykelruten er på 2,4 km. Start og mål på Nordvestpassagen 36, 8240 Risskov (overfor Risvangen 
Stadion). Løbet sættes i gang kl. 18.30 og der meldes sidste omgang kl. 20.00

Vi håber, at så mange som muligt vil komme og hjælpe os med denne indtjeningsmulighed til 
gavn for vores børn og de frivillige ledere. 

Tilmeld dig/jer hurtigst muligt til medlem af grupperådet, Jane Mumm Thomsen tlf. 86740370, 
jane@lystrupgruppe.dk, eller aflever kuponen i postkassen Bjørnholt 37 – gerne i dag eller senest 
fredag den 19. august 2011.

Venlig hilsen og på forhånd mange tak for din tid!!  Vi har brug for din hjælp….

Jane Mumm Thomsen
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JA! Jeg/vi vil gerne hjælpe med at tjene penge torsdag den 25. august __________

Jeg/vi kan desværre ikke hjælp torsdag den 25. august ________

Navn/navne: ___________________      Forælder til:_______________________

Træffes på tlf.:_______________  Mobil nr. ______________________

Kan køre til Nordvestpassagen:_______         Har brug for kørsel til Nordvestpassagen _______
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