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Så får i lige det der manglede sidst 
 
Der manglede lige lidt information om sejrmiddag i sidste nyhedsbrev, så den får i 
lige her plus lidt ekstra bonus 
 
Sejrsmiddag 5. november 2021 
 
Det har ikke været muligt at låne pakhuset på en lørdag, så vi afholder sejrsmiddag 
fredag den 5. november 2021 kl. 18:00 
Stedet bliver så Pakhuset, Vesterbro 4, 4500 Nykøbing Sj. 
Der arbejdes på et program for festen, med spisning, musik m.m. 
Er der nogen der sidder med gode ideer og/eller kunne tænke sig at deltage i 
arbejdet, så kontakt Janie på e-mail janie-fravn@hotmail.com 
 
Tilmelding her 
 
Julemærkemarch 5. december 2021 
 
Vi deltager igen i år i Julemærkemarchen, så kom ud og få rørt benene til fordel for 
Julemærkefonden som driver Julemærkehjemmene. 
 
Startsted: 
Odsherred Museum 
Annebjerg Stræde 1 
4500 Nykøbing Sj. 
Fælles start kl. 10:00 
 
Vi laver samlet tilmelding og hvis man er medlem af Odsherred Løberne er det halv 
pris, så i betaler kun 35 kr.  
Vi i vil vide mere så se på https://www.julemaerkemarchen.dk/ 
Seneste tilmelding 12. november 2021 
 
Tilmelding her 
 
La Santa tur 2022 
 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet


Der var 17 medlemmer afsted på en tur til La Santa Sport i 2019, efter de 
tilbagemeldinger der er givet, var det en god tur, med mulighed for nye 
bekendtskaber og afprøvning af nye sportsgrene. 
 
Der er kræfter der ønsker at gentage denne tur, så der er reserveret 10 lejligheder i 
perioden 10. juni 2022 til 17. juni 2022 
 
Priserne ser lige nu således ud: 
Comfort lejlighed med 1 soveværelse uden udsigt 
Ved 3 voksne 5995,00 pr. voksen 
Ved 2 voksne 7095,00 pr. voksen 
Ved 1 voksne 10.495,00 pr. voksen 
 
Hvis vi rejser 20 voksne sammen, kan vi opnå 10% rabat, efter grupperabat ser 
priserne således ud: 
Ved 3 voksne 5395,00 pr. voksen 
Ved 2 voksne 6395,00 pr. voksen 
Ved 1 voksne 9446,00 pr. voksen 
 
Ønsker i at deltage eller hører mere, så tag fat i Janie på e-mail: janie-
fravn@hotmail.com 
Eller skriv på dette facebook opslag her 
  
 
På Odsherred Løbernes vegne -  

Michael 
  

https://www.facebook.com/groups/205663662837698/posts/6014270921976914/?__cft__%5b0%5d=AZUMLQbPUPhCQo0I49UNre6v1KZtId7czrAzjUn26XvA1BUTi9L0GFTpERjUo55XxS98pxi9acI6f9lwz0UVEsPmLgoRacxVpCyxCkiYWqn5zSSkAskJ1pchfG32OSrdFDNAWTOxTPO-V0iUyS9L3IPce6muBUHgoMrRzHAq3rizQcZ7GootYcuUslrtsAGdu7M&__tn__=%2CO%2CP-R

