NYT FRA BESTYRELSEN
Den 14. august 2022

Kære RÆM-medlemmer
Stadig dejlig sensommer, men sommersæsonen lakker mod enden. Programmet for de kommende 8
måneder i RÆM er sendt på mail til alle medlemmer og kan også ses på hjemmesiden raem.dk
I vintersæsonen kan RÆMs 2800 medlemmer vælge mellem 27 aktiviteter fordelt på 170 hold. Alle
deltagere fra sidste års vintersæson er automatisk på samme hold som sidst. Hvis du ikke ønsker at
fortsætte på holdet, bedes du straks meddele det til lederen, så der kan blive plads til en ny deltager.
Ønsker du at deltage i en ny aktivitet eller på et nyt hold, skal du kontakte lederen for det hold, du
gerne vil gå på. Enkelte aktiviteter og hold er fuldt bookede på nuværende tidspunkt.

Den gode nyhed: Padel på vej i RÆM
Den dårlige nyhed er, at der er kommet en opdateret tidsplan for etablering af banerne ved badmintonbanerne i Himmelev. Tidsplanen siger nu, at banerne først kan være klar 1. oktober, dvs. at vi forventer, at RÆMs padelspillende medlemmer kan indvie banerne tirsdag den 4. og torsdag den 6. oktober.
RÆM har fire baner hver tirsdag og torsdag kl. 10-14 – hele året!
Der er enkelt ledige pladser - er du interesseret i at spille padel i vintersæsonen? Kontakt straks Carsten Nielsen fra bestyrelsen - se mail nedenfor.
Vi søger interesserede, som kunne tænke sig at blive ledere og assistenter i den nye aktivitet. Bestyrelsen vil naturligvis sørge for vejledning og kursusforløb for de interesserede. Skriv til Carsten
Nielsen på e-mail: carsten_c_nielsen@yahoo.dk

Brugte cykler til ukrainske flygtninge
Ordningen ”Giv en cykel” er populær, og mange steder i landet er der initiativer, der samler køreklare, brugte cykler ind og donerer dem til ukrainske flygtninge, som forståeligt nok er meget begejstrede for ordningen.
Så har du en cykel stående, som du ikke bruger mere, så giv den til en flygtning.
Roskilde Flygtninge Venner samler cykler ind, som med få reparationer kan blive køreklare. Reparationer foregår på cykelværkstedet Sønder Allé 24 (ved Kur-huset på Sct. Hans). Kontakt Bo Beck på
mail bobeck74@gmail.com for yderligere information.
Læs om mere om initiativet på roskildeflygtningevenner.dk

Dåseclips hjælper børn i krigszoner
Dåseclips, altså de små håndtag, der sidder på toppen af øl- og sodavandsdåser, kan genbruges. I RÆM
samler vi dem i tusindvis, og det er Palle Aagaard, leder i styrketræning, der sørger for at de sendes til
omsmeltning i Tyskland. Her bruges metallet til at fremstille proteser, som bl.a. anvendes til børn i
krigszoner, som har fået sprængt fødder eller ben bort.
Saml clips på din vej og læg dem i de små beholdere på Kildegården.
Med lidt øvelse knækker man nemt clipsen af dåsen, inden den går til
genbrug.
Sådan gør du:
1.Drej clipsen 180 grader, så den går ind over det åbne hul.
2.Tryk med tommelfingeren roligt clipsen nedad i hullet, indtil den
slipper sin montering.
3.Fasthold - og fjern clipsen med tommel- og pegefinger - og put den
i lommen, uanset hvor du har mulighed for at indsamle (hjemme, i
byen, i familien osv.).

Tag med RÆM til La Santa Sport
Var det noget med en uge på Lanzarote med svømning, padel, cykling, spinning, sup board, golf, pilates, forårssol, god mad og hyggeligt selskab ad libitum?
RÆMs medlemmer inviteres nu til en uges ophold på Club La Santa Sport på Lanzarote fra den 5. til
den 12. maj 2023. Der er booket 24 pladser i fly og på La Santa Sport, prisen ekskl. forplejning er
7.645,00 kr. med indkvartering, sådan at fire deltagere deler en lækker toværelsessuite med to badeværelser.
Læs mere om de mange forskellige aktiviteterne på https://www.clublasanta.com/da
Invitationen kommer ud med mail til alle medlemmer om meget kort tid.

Vindere af den store lotterigevinst
Årets vindere af hovedgevinsten, en rejse med Riis Rejser, blev Ingelise Soelberg og Erik Ryberg.
Stort tillykke!

_______________________
God fornøjelse med starten på vintersæsonen!
Med venlig hilsen
RÆMs bestyrelse

