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Generalforsamling 2014
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Kvik/Ramten

Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.30
I klubhuset på Ramten Stadion

Spisning kl. 18.30
Med bindende tilmelding senest den 25. februar til
Leo Press på 2655 1957 eller mail: leopress@nrdn.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse
Fremlæggelse af budget
Fastsættelse af kontingenter
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er:
Majken Riis Jensen
Villig til genvalg
Kenneth Skov
Villig til genvalg
Heidi Skjødt Sørensen Modtager ikke genvalg
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før, dvs. senest den 14. februar.
Dagsorden kan også findes på www.kvik-ramten.dk

Mød op og vær med til at beslutte
Hvordan vores klub skal udvikle sig
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Generalforsamling 2014
Jørgen Klemmensen blev valgt som dirigent.
Her er så formandens beretning for 2013.
Ja så er vi samlet til generalforsamling og tak fordi I kom.
Året der er gået skal jeg berette om.
Først det håndboldmæssige
Vi havde 2 hold til påskestævne i Støvring, De havde en super tur.
Sommertræningen foregik i år indendørs i hallen i Ørum, der var ca. 20
mix spillere til stede hver gang, og der var også træning på vores stadion,
det afhang lidt af vejret hvor det var.
Igen havde vi håndboldstævne og igen havde DGI østjyske mesterskaber,
så der blev spillet bold hele dagen. Der er mange frivillige som er med til
at få sådan en dag til at fungere og mange tak for det.
Vi var med til Idræt på tværs, hvor der var mange som prøvede håndbold.
Så startede vintersæsonen, vi havde et U12 piger og et U 16 drenge hold
Micro/ begyndere havde vi også
2 herrehold og et damehold
Sidste år til generalforsamlingen fortalte jeg om at der er en stor udfordring i at fastholde børne/unge spillere, og det har vi måttet sande, selv
om regler for turneringen er lavet om ,så holdene møder mere ligeværdige spillere, har vi været nødt til at trække både drengeholdet og pigeholdet, de var simpelthen ikke spillere nok. Der har været ringet rundt til andre klubber og forældrene har vært medinddraget i at skaffe spillere, men
det kan også blive for svært., så vi har et stort spring i aldersgrupper på
holdene.
Til gengæld så er der mange spillere på seniorsiden og hurra for det, det
er skønt at se at så mange er til træning.
Vi har jo fået et herrehold i serie 2, det gør det også nødvendigt at træne,
for der er hård kamp.
Vores næste udfordring er at skaffe børnespillere igen.
Jeg har været på kursus i den nye skolereform, og den åbner mulighed
for samarbejde mellem skole og fritidsliv. Det kan måske også vise vejen
for flere spillere, Der er møde mellem Os, Spejderne og AC Norddjurs, for
at se hvad der er af muligheder for os foreninger så vi i samlet flok samarbejder med skolen.
Ingen august uden loppemarked, vi havde det bedste resultat nogensinde, så det kan vi kun være tilfredse med, og endnu engang, var der mange frivillige som hjalp. En stor tak for det.
Vi har også afholdt bankospil, og der var pænt fremmøde begge dage, så
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der tjente vi også lidt penge. Dejligt med alle de sponsorgaver.
Her i klubhuset har vi som I kan se fået nyt lys og nyt loft, og rørene er
kommet ned til gulvet igen, en stor tak til seniorudvalget for det.
Kommunen skal også have tak fordi det var dem der betalte, I år har vi
søgt om handicaptoilet, så er det spændende om det bliver bevilget.
Petanqueafdelingen er nærmest selvkørende, og den ved jeg ikke meget
om
Næste lørdag er der så reception og da håber jeg at mange kommer, det
er både klubben og Leo der skal fejres. Vi har valgt at holde jubilæumsfesten sammen med seniorafslutningen, for at få klubhuset helt fyldt op med
mennesker
Gitte som laver vores klubblad, har sagt fra, så vi mangler en eller to til at
hjælpe Laura Press, som har sagt ja til stadig at lave det.
Kenneth vores nye webmaster får lagt mange nye ting ind på hjemmesiden, så den er opdateret hele tiden tak for det.
Vores facebook side kommer også mere og mere i brug.
I året er Inge Merete trådt ud af bestyrelsen, og Kenneth er indtrådt i hendes sted, også som næstformand.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i året der er gået.
Det er dejligt at være en del af en klub hvor det er så nemt at få hjælp,
ligegyldig om det er som træner, eller til at passe boden til loppemarked.
Tusind tak til alle som er med til at drive Kvik/Ramten.
Anne Marie
Leo fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et pænt regnskab.
Budgettet blev gennemgået og vedtaget.
Uændret kontingent for det næste år.
Leo fortalte om hvorfor der står så mange forskelle flag på banen og langs
hovedvejen, dette er på grund af den kommende cykelsti som går gennem Ramten, så vi må afgive 600 kvadratmeter af læhegnet. Planen er at
det skal laves henover sommeren og at vi så kan genplante noget af det
kommende hegn i efteråret. Vi flytter trådhegnet her i foråret, så der er
afgrænset, så dem der skal lave cykelstien ikke ved en fejl kommer ind på
banen.
På valg var Maiken, Kenneth (villig til genvalg) og Heidi,
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Maiken Riis
Kenneth M. Skov
Daniel Andersen
KVIK/Ramtens klubblad 1/2014
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Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Marianne Skov og Laila Johanson
Revisor: Her genvalgtes Helge Nørgaard og Henrik Nielsen
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Ungdomsformand:
Sekretær:
PR ansvarlig:
Ansvarlig for skilte:

Anne Marie Melin
Kenneth Skov
Leo Pres
Jan Skov
Maiken Riis Jensen
Maria Empacher Juul
Daniel Andersen

Seniorudvalget har været ved at tynde ud i
hegnet mod Ramten
Hedevej, for at det skal
gro op og blive lidt tættere.

Serie 4 damer

Sæsonen startede lidt skidt eller nærmere betegnet så var holdet i stor
fare for at lukkede ned pga. mangel på spillere. De første 3-4 gange var
der mellem 2 og 4 damer til træning, så decideret træning var svært. Men
lidt konditions træning og skudtræning blev det til. Stille og roligt kom der
flere til træning, og en normal træning kunne tage form. Sæsonen begyndt og nogle af de nye spillere tog andre nye med. Det var en rigtig
blandet flok af damer/piger der havde spillet før for op til flere år siden
eller lige var begyndt. Vi har spillet mange tætte kampe, men har tabt de
fleste i de sidste 10 min. Efter at vi er blevet flere og flere til både kamp og
6
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træning er vi begyndte at kunne være med i hele kampen. Der har været
kampe hvor jeg har tænkt, kunne vi bare stille med dette hold hver gang
så ville vi vinde noget oftere, men der har også været gange hvor det hele
har været håbløst, for hele holdet. Men en ting har vi kunnet blive enige
om nemlig at når vi møder NDHK, så skal der som pigerne fra Randers
HK siger, 2 point til os. Jeg har fundet opgaven spændende, og til tider
ligefrem morsom, men næste sæson vil jeg altså prøve at have fri om
søndagen som jeg egentlig har lovet mig selv at ha de sidste par år, derfor piger/damer må i finde en anden der kan få jeg til at gøre hvad jeg siger og ikke hvad jeg gør. Jeg kommer til at savne jer lidt da der her til
sidst er begyndt at komme et godt sammenhold på holdet og i går alle
frem for holdet og ikke kun for jer selv. Jeg håber at alle er klar til en ny
sæson selvom jeg stopper, og bare rolig, fordi jeg stopper og vil have fri
om søndagen så gør konen det ikke hun tager en tørn et par år endnu.
Her på falderebet så husk lige at tilmelde jer Vejle Cup som spilles 2021/9 jeg vil slutte jobbet som træner af ved at følge med jer til Vejle om
det så bliver som assisterende træner er jeg klar, den fest vil jeg ikke gå
glip af.
Med venlig hilsen René
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Kvik/Ramten siger TILLYKKE til:
Kvik/Ramten
Leo Press
Niels Aage Svensson
Steen Hougaard
Henny Hansen
Torben Hoffmeyer
Erik Klausen
Karin og Leo Press
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75 års jubilæum
40 års kasserer jubilæum
70 år
75 år
70 år
80 år
25 års jubilæum hos Bent Klausen
Sølvbryllup
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Serie 4 herrer

Så starter vi på 2. halvdel af turneringen. I 1. halvdel var der 2 suveræne hold, Kolind/Pederstrup og Trustrup Ålsrode, som vi begge tabte til 2 gange, de øvrige hold klarede vi os godt mod. Vi kunne rykke i serie 3 hvis vi vandt den sidste kamp over Nørre Djurs
HK. De havde forstærket sig med 2 serie 3 spillere og 1 serie 1
spiller til denne, den sidste kamp i turneringen. Vi tabt 19 – 18 efter at Nørre Djurs scorede 6 mål inden for de sidste 5 minutter. Vi
var selvfølgelig ærgerlige efter kampen over at det var Dem vi tabte til, men er godt tilfredse med at skulle spille serie 4 i næste
halvdel også, da vi ikke kan stille med samme hold hver gang.
Følgende har spillet: Dennis, Kasper, Jan, Helge, Jan, Jacob, Jørgen, Martin, Stefan, Nicklas, Søren, Søren (er holdt p.g.a. skade),Tim, Rene, Klaus, Daniel, Aleksander, Mim, Flemming, Markus og undertegnede
Der er en god kampånd på holdet, selv om vi også somme tider
taber. Så hvis der nogen, som vil med på serie 4 herrer, skal I bare sige til.
Leo Press
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Petanque 2014
Vi havde juleafslutning sidste onsdag i november, hvor de fleste af petanquespillerne deltog. Lis og Mona havde lavet et fint arrangement.
Vi startede med kaffe, hvorefter vi spillede et par kampe. Herefter var det
smørrebrød og ris a´la´mande med mandler, som nogle heldige asner fik
(det var ikke mig). Ved kaffen havde vi et lille møde, hvor formand og
kasserer blev genvalgt, og vi fik lavet aktivitetskalender. Vi enedes om,
at prøve at spille igennem i vinter om onsdagen. Hvis vejret er for slemt,
spiller vi bare indendørs, da vi jo er de heldige ejere af et indendørsspil.
Vi snakkede om, evt. at invitere andre klubber til en dyst.
Vi snakker senere om, hvilket traktement, vi kan byde på.
Måske skal vi også lave en venne-aften, hvor man kan invitere andre
med, så man måske kan få flere interesserede i spillet.
Efter pakkespillet spillede vi indendørs petanque, så vi lige kunne få afprøvet det. Det er nu ikke så nemt som udendørsspillet – eller er det fordi vi ikke havde øvelsen, men det var nu mægtig sjovt.
Tak for 2013
Vi ser frem til 2014, hvor det ser ud til, vi kan stille med 2 hold til turneringen.
Annelise
Aktivitetskalender 2014.
Opstart
Tilmelding turnering
Singlemesterskab
Besøg af andre klubber
Klubmesterskab
Juleafslutning

Dato
2. marts
9. marts
23. marts
16. august
25. september
19. november

Ansvarlig
Tove og Annelise
Annelise
Torben og Annelise
Henny H. Henny K.
Tove og Annelise

Runde Fødselsdage:
Steen Hougaard
Henny Hansen
Torben Hoffmeyer
Lis Nielsen
Henning Schnoor

8/1
12/2
21/3
7/10
17/12

75 år
70 år
80 år
80 år
60 år

I år undgik man vist helt at rydde sne
KVIK/Ramtens klubblad 1/2014
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Julebankospil 2013

Vort årlige bankospil vil blive husket som to gode bankospil. Vejret
var os venligt stemt. Der var skaffet mange fine gevinster, så
overskuddet blev på ca. 9.000 kr. Spillet blev holdt over 2 dage,
fredag den 27. og søndag den 29. dec. Fra foreningens side skal
lyde en stor tak til alle der deltog, specielt vore sponsorer og bankoteamet (dem der kontaktede sponsorerne) Birthe, Jan, Jytte,
Claus, Käthe, Inge-Merete, Anne Marie, Maria & Leo, for uden
deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre. Overskuddet går
bl.a. til børnenes påsketur.
En stor tak vore sponsorer i:
Ørum:

Murermester Bent Klausen, M-M Pizza, Tømrerfirmaet
Henrik Hedeager, Tømrermester Frank Birch, MotorCentrum ApS, Dag’liBrugsen.

Stenvad: Murerfirmaet Torben Nielsen, Stenvad Mosebrugscenter,
Ramten:

Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Sørens Turist &
Mini Busser, Nova Vita, Hütters Reklamebroderi ApS,
I.F. Møbler, Bjarnes Olie, Ramten Tømrer- & Snedkerforretning v/Peter Madsen

Auning:

Sportigan & Auning Boligmontering.

Grenaa:

Papirgården Grenaa, Djursland Bank A/S, Bog & Ide,
Bolighuset, Grenaa Produktionsskole, Grenaa Bilcenter, Nyt Syn, Stark, Ellermann Profiloptik, Nordea, Vi
den Djurs, Grenaa Bowling Center, Jyske Bank, Sparekassen Djursland, Begravelsesforretningen Nanny
S. Kristensen Eftf., Blomsterværkstedet v/Anja Søren
sen, Danske bank, Byens Guldsmed, Intersport, Grenaa Cykelsport, All Size, Nostalgi, Djurslands Posten,
Stena Line, Mouritsens eftf. Land og Fritid, Stena Line,
Sportigan, Skousen, Marcus, Olrik, Wagner, Stagen,
Jysk, Louis Nielsen, Grenaa Skov og have, Kattegat
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Centret, All-Size, Legekæden, Silvan & Kvickly
Glesborg:

C.C. Jagt & Ridning.

Bønnerup: Dag’liBrugsen Bønnerup Fisk & Ny Form
Fjellerup:

Fjellerup Bageri, Ungstrup VVS.

Rimsø:

Valthers Køreskole.

Ryomgaard: XL-Byg.
Vivild:

Grethe’s Busser.

Kolind:

EBM Din Tøjmand

Trustrup:

Freys Planteskole.

Vejlby:

Entreprenørfirmaet Børge Juul,

Hemmed:

Kaj Maler.

Nimtofte:

Midtdjurs Traktorlager.

Jeg håber vi alle ses igen til næste jul.
På bestyrelsens vegne - Leo Press

Banko i Ramten

Som positivt og aktivt (ikke fysisk) medlem – men i alt fald betalende –
følger jeg gerne med i, hvad der rører sig. Jeg indsamler til bankospil –
og var i privat forbindelse ude og handle. Kom i tanke om, at der jo skulle
hentes sponsorgaver – og nu hvor jeg var inde, kunne jeg jo lige gøre
opmærksom på, at jeg snart ville komme og hente præmie. Ejeren så lidt
spørgende ud, men jeg meddelte, at der jo var sendt information ud (det
huskede han ikke), men.. ja – der var jo travlt. Vi aftalte, at han pakkede
gevinst ind, som jeg kunne hente.
KVIK/Ramtens klubblad 1/2014
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UFF. Da jeg hjemme kikkede på ”min liste”, kunne jeg med stor undring
konstatere, at det ikke var en sponsor, som jeg havde (og heller ikke
andre) havde på listen– men jeg fik en gevinst, og jeg har IKKE fortalt
indehaveren, at han faktisk ikke er modtaget info om BANKO spillet.
Jeg kan derfor konstatere: Det er bare så flot, når der sponsoreres til
Julebanko. I disse krisetider er der mange, der har vanskeligt ved at
overskue fremtiden, så jeg synes, at det er dejligt, at der fortsat er positive tilkendegivelser, når der rettes henvendelser.
De sponsorer til annoncer i klubbladet er også positive, når vi ringer
rundt og vil forny annoncer til klubbladet. Det er flot, at så mange såvel
lokale som mere eksterne aktører, gerne vil yde deres til, at Kvik/Ramten
får det til at løbe rundt. Jeg får kun positiv respons (dejligt), når jeg kontakter for ydmygt at bede om det ene eller andet. Ofte når JEG ikke at
sige tak – så derfor:
Tak til sponsorer med annoncer i Klubbladet
Tak til alle Jer, der giver gevinster til julebanko
Og: Tak for, at jeg altid får positiv respons, når jeg henvender mig!
så, at hun vinder igen næste år.
Jeg vil lige fortælle, at jeg selv var med til banko søndag d. 29.12 – og
jeg vandt intet! Men.. jeg havde mit barnebarn, Sille, med – og hun
vandt! Hun har ikke været med til banko før – men jeg er næsten sikker
på, at der nu er skabt en tradition. Håber så, at hun vinder igen næste år.
Käthe

Billede af nogle af de flotte præmier vi spillede om den ene aften.
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Kamillevej 14
8500 Grenaa
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Salg af reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten sælger reklameskilte på
Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af skilt
det første år).
Henvendelse til:
Daniel Andersen
Leo Press

Tlf. 2257 6257
Tlf. 2655 1957

Der er plads til flere end de 2 vi har indtil
nu.
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Firan/NOTyours
Åbrovej 29 . 8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 11 68
Fax 86 38 18 68

E-mail: firan@firan.dk
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Kommende arrangementer:

Håndboldstævne søndag den 22. juni
Loppemarked weekenden 23.-24. august

TAK

Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke Gitte, fordi du har lavet vores
klubblad så flot. Ingen har opdaget at vi har sparet masser af penge ved
”at gøre det selv”.
Vi er taknemmelige for, at du vil hjælpe en nye ”trykker” i gang.
Anne Marie
KVIK/Ramtens klubblad 1/2014
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U-12 Piger
Som I nok ved, vokser u-12 piger ikke på træerne, og da vi kun havde 6
piger til denne sæson, måtte vi tage nye metoder i brug. Derfor tog pigerne, Kenneth, Jan og jeg til Grenaa, for at se om det kunne blive til et samarbejde med Grenaa IF´s u-12 piger. Vi havde en god træning, hvor vi fik
lært hinanden lidt at kende og spillet en masse håndbold. Pigerne tog
hjem med en god oplevelse i håndboldtasken.
Desværre fik jeg et opkald fra deres træner, at grenaa-pigerne ikke havde
lyst til at spille med os. Derfor så vi os nødsaget til, at trække holdet ud af
turneringen. Det er meget ærgerligt, men også den bedste løsning for pigerne, så de fortsat kan udvikle deres spilleglæde og håndboldspil.
Jeg vil gerne sige stor tak til bestyrelsen og forældrene for den opbakning
I har givet holdet og mig som træner. Jeg har været rigtig glad for at træne er, piger. I er nogle skønne tøser.
Til sidst vil jeg bare ønske jer held og lykke med jeres håndbold fremover.
Tro på jer selv, for I kan jo sagtens.
Laura
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KVIK/Ramtens 75 års Jubilæum
Så er jubilæet løbet af stabelen.
Knap 100 kom og var med til at fejre Leo og Kvik Ramten.
Vi fik mange gaver, og Leo fik heldigvis flest, mange tak for dem. Han har
virkelig fortjent det for den store indsats han har ydet for Kvik/Ramten
gennem 40 år.
Tom Johannesen fra JHF kom og holdt tale, med havde han DHFs sølvnål, som Leo fik for sit mange årrige virke i Kvik/Ramten. Leo har fået
mange hæders beviser gennem tiden. Det og meget mere var udstillet og
fortalt gennem plancher, som klubhuset var pyntet med.
Det var en meget hyggelig eftermiddag, med lækkert mad, øl, vand, kaffe
og lagkage.
En stor tak til dem, som ville fejre det sammen med os.
Anne Marie

KVIK/Ramtens klubblad 1/2014
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Billeder fra jubilæet den 8. marts som blev afholdt i klubhuset i Ramten, her kom rigtigt mange for at gratulere foreningen med de 75 år og
Leo med de 40 år
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Kære Leo

Sikke en dag i dag
Kvik/ Ramten har 75 års jubilæum og du har været vores kasserer i 40
år. Men at du har 40 års jubilæum er jo ikke kun din fortjeneste, jeg tror
rigtig mange er dig dybt taknemmelig Karin, fordi du låner os din mand.
Som en lille tak skal du have disse blomster.
Mange medbringer børn i et ægteskab, det gjorde Presser ikke men han
har medbragte en håndboldklub, og tak fordi du har hjulpet ham med at
passe den.
Presser Du er en mand der holder fast ved det du tror på, Da du som 19
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år gammel besluttede at være med i en håndboldklub, ja så har du været
med til at præge den lige siden. Jeg spurgte en gang om du havde været
med fra kvik 66 start svarede du, nej det kunne jeg ikke, for da jeg inde
som soldat, For dig er der altid en god grund til ikke at deltage i foreningsarbejde. Nu fejrer vi dig som Kviks kasserer, men du har og har haft mange tillidserhverv.. Det kan I selv se af de udklip der er rundt omkring.
Du er guld værd for vores klub, derfor disse.
Du ved alt hvad der er værd at vide for at drive en håndboldklub.
Du sætter haltider på, og du bla. laver arbejdsplan til loppemarkedet, tit
laver du ting når vi andre tror vi er færdige, du går altid stille med dørene,
arbejde stille og roligt, derfor får du dette diplom til minde om i dag, og du
skal vide at du er meget værdsat i vores forening,
Presser, vi i bestyrelsen har tænkt på hvad vi skulle give dig i gave og det
har været svært for du har jo alt, Allerhelst ville vi give dig en rejse sammen med Karin, men da vi foreslog kasserer det sagde han nej, for vi rutter nemlig ikke med pengene i vores klub.
Men vi synes nu at du skulle have en ny dragt, vi har skrevet kasserer og
træner på den for du passer jo begge job. Og det at samle hold er ikke så
let som det har været, alle har meget om ørerne, så afbud til kamp kommer tit i sidste øjeblik, meeen du er jo en alsidig mand, så selvom du helst
vil stå på mål, så spiller du også ude, og scorer også mål stadigvæk, selvom du ikke er ny mere. Det er misundelsesværdigt. det er rigtig godt gået, og derfor denne gave,
Til sidst har jeg et billede til dig som også skal erindre dig om denne dag.
Og som viser forskellige sider af dig
Til sidst vil jeg opfordre alle til at løfte glasset og takke og hylde Presser
for hans store arbejde for Kvik/ Ramten
Hurra tillykke og skål - Anne Marie

Leo modtager Dansk Håndbold Forbunds sølvnål
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Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00
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Herrerne i Kvik/Ramten
Så skete det endelig.
Da sæsonen startede, stod vi næsten 3 serie 4 herre hold.
Vi snakkede sammen, og blev enige om at trække det ene herre hold.
Herefter meldte vi et hold i serie 3 og et hold i serie 4.
Vi var godt klar over, at der skulle kæmpes for at holde os i serie 3.
Da vi kom godt i gang, kunne vi se det gik jo rigtig godt.
De hold vi ikke slog, dem spillede vi lige op med.
Da første del af sæsonen var slut, var vi etter i puljen.
Det betyder, at vi rykker direkte i serie 2. Jeg har hørt det er 15 år siden
Kvik/Ramten har haft et herre hold i serie 2.
Holdet er ikke kommet sovende til dette flotte resultat. Der er blevet
trænet hårdt 2 gange om ugen.
Mange af de hold vi har mødt har spillet med både serie 2 og serie 1
spillere.
Vi blev enige om at glemme hvad de andre kom med, og bare spille
vores spil.
Godt kæmpet til holdet, vi glæder os til at komme i gang med sidste
del af sæsonen i serie 2.
Tak for jeres måde at være på. Det giver os trænere lyst til at kæmpe
for holdet.
Hilsen Klaus og Jan.
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• Har du en sjov oplevelse, du vil dele med klubbens medlemmer?
• Har du en god historie?
• Har du informationer andre kan få glæde af?
• Har du nogle billeder, du synes skal i bladet?
• Kender du nogle, der skal ønskes tillykke?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laura Press — Laila Johanson — Leo Press
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fra: _______________________________________________________
Om:_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Afleveres senest den 20. maj 2014
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