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Julekortet fra GVF kan købes i Djurslands
Bank, Ndr. Strandvej 75.

SYSSELMESSEN 2017...

15 kort med kuverter koster kr. 100,-.
For hver kr. 100,- der kommer, ind støtter
meyerdonationen med kr. 300,- og alle
pengene går ubeskåret til Mini-institutionen

I november måned sidste år holdt vi den første Sysselmesse i Bellevuehallen. Fremmødet var begrænset, da vi var sent ude med invitationer
- både til udstillere og gæster, men det var en stor succes, både hos de
der viste hvad de lavede, og de der kom og fik inspiration med hjem. Et
par julegaver blev også købt...

Sølyst på Ndr. Strandvej.
Tak til

Årets julekort: et rigtigt vintermødested
- Der er noget særligt ved vinterens første sne,
især når der kommer et ordentlig læs, og kælkebakken ved Psykiatrisk Hospital dermed kan tages
i brug...

for alvor løs. Bakken er også et sted, mange Risskovborgere har sjove minder fra og et nostalgisk
forhold til, siger han – og håber, motivet stadig vil
være der, når der er kommet boliger til området.

Ordene kommer fra Poul Stenbøg, der også i år
står bag julekortet fra GVF, og han har valgt netop
den første dag med ”kælkeføre” som motiv.

Poul Stenbøg lader i øvrigt første gang personer
optræde på kortet. Tidligere kort har haft naturen i
hovedrollen.

- Der var en keramiker, en der syede billeder, en lavede figurer i træ, en
huggede i sten, og så var der malere m.m.
- En herlig blanding af professionelle og glade amatører.
Vi har atter reserveret en hal i Bellevuehallen:
søndag den 27. november fra kl. 14 - 17.
Sæt kyds i kalenderen allerede nu.
På GVFs hjemmeside kan du se billederne
fra sidste år: gvf-risskov.dk

Anders Christoffersen, Hørgårdsvej, viser sine træarbejder

Julekortet er malet af Poul Stenbøg.

• Kom og vis hvad du ”sysler” med
• Kom og få inspiration
til de lange vinterdage

- På kælkebakken mødes flere genererationer, her
udspilles et herligt leben, og vinterglæden slippes
Annette Møllegaard fra Jacob Adelborgs Allé
viste sine syede billeder, og Ole Vandborg
Mikkelsen, Strandbyvej, fortalte om at hugge
i sten.

Avisen og indstik er omdelt af 7a på Strandskolen, som samler ind til en
udlandsrejse i 2017. Omdeling er sponseret af Fibia.
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Ring eller skriv til formanden hvis du har
lyst at udstille. -Se bagsiden.

DET SER LYSERE UD FOR OVARTACI MUSEET – MEN DET ER IKKE I MÅL ENDNU…

Derfor skal du være medlem af GVF
Grundejerforeningen Vejlby Fed er en af landets største grundejerforeninger.
Ud af ca 2300 huse er ca 1500 medlemmer i GVF.
-Så vi mangler stadig nogle huse...
Hvad får jeg for bare kr. 80,- om året?:
• To gange om året får du GVF-Avisen med informationer og nyt om Risskov
• Hvert forår får du skriftet ”Historier fra Risskov”
• Vi er din støtte, når en sag skal i nabohøring, eller der skal forhandles med kommunen
• Vi arrangerer Sysselmesse og Affaldsindsamling m.m.
• GVF har opsat og vedligeholder hjertestartere i Risskov
• Foreningsaftale med FIBIA/WAOO om Internet og TV
• Hjemmeside med masser af informationer for Risskov-borgere
Se på bagsiden hvordan du tilmelder dig GVF,
så vi bliver endnu stærkere.
”Historier fra Risskov”
Hvis du er nyt medlem eller mangler nogle
af de tidligere udgivelser, har vi endnu nogle
eksemplarer, du kan få ved henvendelse til
formanden (se bagsiden).
-Dog ikke ”Psykiatrisk Hospital...”

Museet på Psykiatrisk Hospital er endelig i medvind
Men der mangler fortsat op mod et par millioner kroner i årlig støtte, hvis museet skal reddes.
Aarhus kommune har besluttet at sætte museet på budgettet med årligt 1,5
millioner kroner.
Støtten er dog betinget af, at også andre bidrager til museet. Derfor er håbet,
at stat og region finder ud af at gå ind og støtte, fortæller museumsleder Mia
Lejsted.
Også Ny Carlsbergfondet har kastet et velvilligt blik på museet, der skal ud
af den nuværende bygning på hospitalets grund, når der skal være boliger på
stedet.
- Fondets formand Karsten Ohrt vil gå ind i arbejdet med at nytænke museet,
så vi passer i ind i en ny tid, siger Mia Lejsted og kan regne med penge til
udvikling af museet fra Ny Carlsbergfondet i størrelsesordenen en halv til en hel
million kroner.
Og netop en nytænkning af museet bliver der taget hul på næste år, hvor museet er gået i samarbejde med Business Park Skejby og rykker dele af museet ud
på nogle af de virksomheder, der er en del af parken.
I stedet for at lade publikum komme til museet, kommer museet således ud til
publikum.
- Det er også en prøve på, om vi kan have en fremtid i f.eks. en ny bygning i
området, hvad vil udfordre os til at tænke museum på en ny og mere fremadrettet måde, sige Mia Lejsted.

Kendis-støtte til museet
Både den tidligere statsminister Poul Nyrup, der nu er protektor for Det sociale
Netværk, og musikeren Kjartan Arngrim fra bandet Folkeklubben har et hjerte,
der banker for museet.
Kjartan Arngrim, der har haft sin barndom på hospitalet, hvor begge forældre var
læger, siger, det er vigtigt at få kendskabet til museet bredt ud.
- Det er et fantastisk sted og for mange et ukendt museum, der fortæller en unik
historie. Nu har kommunen erkendt potentialet, så det handler om at få aktiveret
en tredjepart, siger han - og ser gerne, der kommer flere kendte hoveder på
banen, der kan trække i nogle tråde.
-For det kan blive et flot nyt museum - ikke bare for Aarhus men for hele
landet.

Med en letbane og det nye supersygehus på vej, er det et område det er nemt
at nå til, med mange besøgende og mange arbejdspladser.
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Dagligstue for 1. ”forplejningsklasse”.
Foto: Aage Lund
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Flextrafik – Hvordan kan jeg bruge det?

chaufføren gerne med ind- og udstigning i bilen, samt fastspænding af eventuelle
hjælpemidler, men du skal selv kunne komme fra din hoveddør og hen til bilen.

-Evt. som afløsning for 20’eren, hvor der nedlægges stoppesteder?

Hvilken tid skal du være "fremme" eller "afhentes"?
Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har
ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil
køres til og fra. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn. Der kan være andre
med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe andre
kunder. Du betaler altid kun for den direkte vej.
Dette betyder altså, at hvis du bor på den rute, 20’eren plejer at køre, kan du
både nu, og når den evt. omlægges, benytte flextur/flextrafik. Bor du et andet
sted, kan du ligeledes benytte flextur.
(Hvis du kikker på flextrafiks hjemmeside skal du ikke undres over ”teletaxi”, det
eksisterer ikke i Aarhus kommune)

Når du bestiller din rejse, er der to muligheder:
1. Du kan bestille rejsen til den tid, du senest skal være fremme. Det er vigtigt at
oplyse, når du skal til vigtige begivenheder med et fast mødetidspunkt.
2. Du kan bestille rejsen til den tid, du vil afhentes. Her kan Midttrafik dog ikke
love præcist, hvornår du er fremme på ankomstadressen. Du vil blive tilbudt et
afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til det ønskede afrejsetidspunkt.
Du får ved bestilling besked om, hvornår bilen henter dig. Man forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.
Du skal være opmærksom på, at du kan blive hentet mellem 5 til 20 minutter
efter det tidspunkt, du har bestilt.

Bestil din Flextur

Adresse til adresse ved kantstenen
Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen (eller hvor en almindelig taxi ville
holde) på den adresse, du bestiller turen fra og til. Er du gangbesværet, hjælper

1) Online,
2) via appen 'Flextrafik FlexDanmark'
3) på telefon 87 40 83 00 (tast 2)
Sådan bestiller du: Du kan bestille din Flextur indtil en time før, du ønsker at
blive hentet.
Ture i tidsrummet kl. 6.00 - 8.00 skal bestilles senest kl. 23.00 dagen før. Ring
på telefon 87 40 83 00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 – 20.00.
Du kan oprettet dig som bruger online og tilknytte dit Dankort/VisaDankort, så er
du klar til at bestille og betale din Flextur.
Hent evt. appen ”Flextrafik FlexDanmark”. Opret dig som bruger, og du er klar
til at bestille og betale din Flextur, mens du er på farten. Appen fås til Iphone og
Android.
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Ønsker du telefonisk bestilling, skal du betale din tur med kontanter og
have lige penge til chaufføren ved turens start. Ring på telefon 87 40 83
00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 – 20.00.

Faste ture
Ønsker du en aftale om faste ture (fx en fast ugedag og klokkeslet med
samme til- og fra adresse), kan de bestilles på hverdage kl. 8.00 - 16.00
på tlf. 87 40 83 00 (tast 2). Der kan bestilles faste ture til årets udgang.

Flextur priser i Aarhus Kommune
4 kr. pr. km (min. 30 kr. pr. tur):
• hvis både start- og slutadressen ligger i det gule område på kortet.
• hvis turen går mellem det gule område og et af de seks særlige Flextur
stoppesteder markeret i det grå område på kortet.
14 kr. pr. km (min. 100 kr. pr. tur inklusiv de første 5 km):
• hvis turen køres internt i det grå område på kortet.
• hvis turen køres mellem det gule og grå område på kortet (selvvalgte
adresser).
• hvis turen krydser en kommunegrænse.
Flextur kan ikke anvendes til ture mellem de seks særlige Flextur stoppesteder.
Ved forsinkelser på over 20 minutter er Flextur omfattet af rejsegaranti.
Læs mere og bestil tur på www.midttrafik.dk/flextrafik.
Hent evt. appen ”Flextrafik FlexDanmark”.
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Hvad er god arkitektur...?
Risskov er et utroligt spændende område med huse i alle stilarter.
Her er eksempler på mere end 100 års dansk byggeskik.
Når et hus bliver solgt og nye flytter ind, sker der næsten altid noget: der bygges
om - eller det gamle hus bliver revet ned, og et helt nyt hus opføres på grunden.
Måske er det bare små ændringer, der skal laves i forbindelse med en renovering.
Har man boet i huset i flere år, trænger det måske til en ”opgradering”.
I GVF vil vi gerne sætte fokus på ”god arkitektur” og være med til at skabe debat
om, hvad der er et smukt hus.
I Aarhus Kommune har man et ”arkitektur-bedømmelsesudvalg”, og sådan et
skal vi da også have i Risskov. Vi har derfor lavet aftale med tre dygtige arkitekter, som vil vurdere de forslag, der kommer ind fra vores medlemmer i Risskov.

Der vil blive 4 kategorier til vurdering:
1. Flotteste nybygning - opført inden for de sidste 3 år.
2. Flotteste om- eller tilbygning til eksisterende hus
3. Bedste restaurering af ældre hus
4. Årets særpris for en ”perle” - det kan være en speciel havelåge, et hegn,
belysning, en speciel trappe, eller blot noget som glæder øjet.

Forslagene kommer på hjemmesiden
De indsendte forslag vil blive præsenteret på foreningens hjemmeside på adressen: gvf-risskov.dk.
I begyndelsen af marts måned vil arkitekterne se på de indsendte forslag og
besøge de foreslåede emner, hvorefter de vil vælge vinderen i hver kategori.
Udvalget vil naturligvis også begrunde deres valg, og vi andre kan så gå rundt i
kvarteret og se, om vi er enige...

Bedømmelsesudvalgets tre medlemmer:

Butikkerne på
Ndr. Strandvej

Præmie til vinderen
Vinderne offentliggøres på hjemmesiden og i forårsudgaven af GVF-Avisen, der
kommer midt i marts.
Vinderen i hver kategori vil få en plakette, der kan sættes på huset og arkitekten/
bygherren vil modtage et diplom.
Vi glæder os til at modtage en masse forslag.

Anne Marie Poulsen
Kommer fra Risskov, og bor i
dag ved Ebeltoft.
Uddannet bygningsarkitekt,
men arbejdede i 38 år som
landskabsarkitekt.

Bendt Almvig
Bor i Tretommerparken,
Risskov.
Bygningsarkitekt og seniorpartner i Arkitema.

Helle Christensen
Bor i Risskov på Vedbendvej. Bygningsarkitekt og
har de sidste 20 år undervist på Arkitektskolen.
I dag freelance.

Vi fortsætter med at portrættere de forretningsdrivende i Risskov.
Denne gang kan du læse om:
• Salon Bellevue
• Ejendomsmæglerne Nonbo og Eland
• Restauranten Nordrestrandvej

Måske vinder huset her nederst på Jacob Adelborgs Allé - hvis det bliver færdigt
inden marts 2017...

• IC Design
• Jama Ost

Indsend dine forslag
Hvis du på din vandring i kvarteret finder et hus - og det kan også være dit eget,
du vil indstille, så send en mail til formanden (se bagsiden), med adressen og
gerne med et billede, og skriv hvilken kategori det skal nomineres til.
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Salon Bellevue
Ndr. Strandvej 74 8240 Risskov
Ejer: Charlotte Friis Munk
Jeg har altid holdt af lokalområdet og dens mange fine butikker, det var derfor
nærliggende at vælge Risskov, da jeg åbnede salonen. Min familie og jeg har boet
i Risskov i mange år. Vi føler os knyttet til området og valgte derfor at opkalde
butikken efter den smukke strand, Bellevue. Det var vigtigt, at salonens navn forblev i hukommelsen hos beboerne i Risskov, hvilket jeg er sikker på er tilfældet,
når den deler navn med vores dejlige strand.

Jeg valgte placeringen på Ndr. Strandvej 74, da der netop var bygget en ny
ejendom, som passede perfekt til min salon. Jeg har været glad for den centrale
placering, da det er et befærdet område for Risskovs mange beboer.

Ejendomsmæglerne Nonbo & Eland

Hvorfor valgte du netop denne type butik?
Fordi jeg er frisør og synes, at det er dejligt at kunne glæde mine kunder ved at
gøre dem flotte og style dem med de nyeste frisurer, så skulle det selvfølgelig
være en salon.

Vi er en uafhængig ejendomsmæglerbutik med samlet over 22 års erfaring som
ejendomsmæglere, hvoraf langt størstedelen af disse år er i lokalområdet.
Vi åbnede butikken for 2½ år siden og har oplevet en stor vækst, hvor vi nu er 7
ansatte, og vækster fortsat, hvorfor vi ser med stor optimisme på fremtiden.

Hvad sælger godt lige nu?
Lige nu sælger jeg mange hårprodukter mod skader på håret grundet sommerens hårde solstråler. Det er derfor balsam og
hårkure, som kunderne efterspørger. Det nyeste lige
nu er et øjenvippeserum, som tilføjer vipperne ekstra
længde og volume, hvilket er taget godt imod af mine
kunder, da produktet giver fremragende resultater.
Da vi går mod mørkere og koldere tider, kan det
mærkes, at kunderne allerede på nuværende tidspunkt savner solen. Derfor tilbyder jeg kunderne det
bedste solarium i Risskov, som flittigt benyttes.

Hvorfor har I valgt en placering på Ndr. Strandvej?
Det er en synlig og lokal placering, så vi hurtig
kan servicere vores kunder.
Vi er beliggende i et fantastisk godt område, som
med den korte afstand til centrum, flot badestrand
og skov samt gode skoler, idrætsfaciliteter, butikker m.v. er yderst eftertragtet for boligkøberne.
Vi har begge tidligere været ansat i mange år hos
en anden ejendomsmæglerkæde i Risskov og syntes, der var behov for en lokal mægler, som kan
give de lokale sælgere og købere en mere lokal
og fleksibel service, og samtidig være uafhængig
af de store banker, og dermed også kan give en
bedre økonomisk rådgivning.

En særlig god dag for mig er, når jeg gør en forskel
for mine kunder. Jeg prøver altid på at tilbyde den
bedste behandling med den bedste pris, så mine
kunder altid er tilfredse.
Jeg er særlig glad, når både de helt små, forældrene
og bedsteforældrene besøger min salon for at blive
stylet. Jeg værdsætter alle mine kunder og er glad,
når de tilfredse forlader min salon.
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Ndr. Strandvej 74
Ejere: Michael Nonbo & Karsten Eland

som efterspørger boliger i Risskov. Med det meget lave renteniveau har vi mange
købere, som søger efter den rette bolig. Dette er lige fra 1. gangs købere, som
søger lejlighed eller rækkehus til villaer i 1. række til stranden. Så vi er meget
interesseret i at tilbyde en gratis salgsvurdering til beboere i området.
Hvornår har det været en særlig god dag?
-Når vi sælger en ejendom.

Hvad sælger godt lige nu?
Vi oplever et rigtig godt boligmarked med mange
købere og en stor efterspørgsel på alle typer
boliger. Vi har mange ”varme” kunder i vores
køberkartotek,

Fra venstre: Michael Nonbo,
ejendomsmæglerelev Nina og
Karsten Eland
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Restauranten Nordrestrandvej
Ndr. Strandvej 2, 8240 Risskov
Ejere: Simon Schillums Mogensen & Søren Damgaard
Vi er et ungt team, der brænder for det vi laver. Vi er 8 – 10 ansatte og åbnede 1.
maj 2014.
Placeringen af restauranten i denne gamle villa er valgt ud fra, at vi er vilde med
de hyggelige omgivelser, skoven, havet og naturen helt tæt ved,
der også tager sig ud i vores mad.
Vi har stor glæde af vores hyggelige have bag den gamle villa.
Hvorfor netop denne type butik?
Med øje for kvalitet og kreativitet i både butikken og restauranten mener vi ,det
passer godt til Risskov. Her er der tid til gæsten.

Hvad sælger godt lige nu? ( hvad er tendensen?)
Vores skiftende aften menu, som går op til 7 serveringer plus snacks.
Vinmenu til aftenmenuen og vores vinsalg i butikken.
Begge dele af økologiske og biodynamiske vine.
Specielt er vores tapas meget populært.
Det er særligt i weekenden at der er fart på. Butikken er i fuld gang, baghaven
summer af liv, og køkkenet varmer op til travl aftenservice.
I køkkenet arbejder:
Køkkenchef og Leder Søren Damgaard, 28 år.
Udlært i 2009 og har siden arbejdet på bl.a. Schackenborg slotskro, kok ombord på Kongeskibet Dannebrog, Dyvig Badehotel, Mosimanns club London og
Molskroen.
Simon Schillums Mogensen 38 år.
Udlært kok i 2010 og siden medindehaver af Delien Jægergårdsgade. Delien
i Jægersgårdsgade er ikke længere åben men bliver åbnet på ny med et nyt
projekt af Simon.
Udover dette er han også medejer i Restauranten Sonnesgade 11 Aarhus C.
Souschef Brian Jensen, 32 år.
Udlært i 2008 og siden arbejdet på bl.a. Hotel Limfjorden, Musikhuset Aarhus,
Tubinehallen Aarhus og Scandic City.

Køkkenchef, Søren Damgaard,
i midten; tjener, Nanna Kirkegaard,
th: tjener, Jens Stage

Vi har 3 elever: Simon Primsø, 27 år, Jeppe Stampe, 21 år og Jeff Kronborg-White
40 år.
De bor alle I Aarhus og går på Aarhus Tech, når de ikke er i praktik hos os.
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Tv.: køkkenchef, Søren Damgaard,
i midten: kokkeelev , Simon Falck Primsø
og th.: kokkeelev Jeff Kronborg-White
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IC Design

Jama Ost

Ndr. Strandvej 24
Helle Schandorff Petersen

Vi sælger flere og flere økologiske varer. Vores nyeste økologiske produkt er æg,
som næsten har fordoblet vores salg af æg. Nok også pga. vores meget konkurrencedygtige pris i forhold til supermarkeder og discount butikker.

Ndr. Strandvej 28
Indehaver: Manfred Schedler

Jeg har haft butikken i 3 år, og vi er 2 ansatte.

Jama Ost startede oprindelig som en ren engros-virksomhed med adresse på
Hørgårdsvej 46 i Risskov i 1981. Først i 1988 begyndte vi også at sælge detail fra
samme adresse.
Navnet JAMA er sammensæt af henholdsvis min afdøde kones navn Ja(ne) og
mit navn Ma(nfred). Vores 3 børns navne Ma(rk) – Ma(ja) – Ma(rtin) indgår også
i navnet JAMA. Det var dog ikke tilsigtet men et rent
tilfælde.

Har der altid været butik her?
Butikken har eksisteret som dametøjsbutik i rigtigt mange år, så det har været
naturligt for mig at videreføre den
som en eksklusiv dametøjsbutik.
Jeg bor selv i Risskov og holder
meget af området og de kunder, der
kommer i min butik.

Primært har det været en særlig god dag, når jeg ser mange kunder gå glade ud af
butikken. Det gør selvfølgelig også mig selv glad, og jeg bliver nok også lidt stolt
over min fantastiske butik.
En ekstra god omsætning kan også være med til at gøre dagen endnu bedre.

Vi startede butikken på Ndr. Starndvej for 7 år siden, og
vi har 4 fuldtidsansatte.
Det var vigtig for mig at placere butikken så tæt som
mulig på vores en gros lager, da alle oste samt andre
varer bliver leveret herfra. Derfor var Ndr. Strandvej et
helt naturligt valg, som jeg aldrig har fortrudt. Beliggenheden er perfekt, og handelslivet på Ndr. Strandvej
er i stadig udvikling, og det er jo en fordel for os alle.

Jeg har en stærk passion for dametøj
m.v. i høj kvalitet.
Hvad sælger godt lige nu?
Det nye efterårstøj sælger rigtigt godt
lige nu, der er stor efterspørgsel på
det.

Denne type butik er ikke mindre end unik i forhold til
alle andre mere traditionelle oste butikker i Danmark,
da butikken har et nedkølet salgslokale, der tillader, at
alle vores skæreoste ligger på hylder i butikken og ikke
i en køledisk. Det giver mulighed for et væsentlig større
udvalg og dermed en bedre service for vores mange
kunder. Stort set alle produkter, vi har i sortimentet,
sælger godt. Gør de ikke det, meldes de ud af sortimentet igen.

Her kommer mange glade og tilfredse
kunder – det er en ekstra stor fornøjelse, at de samme kunder kommer
igen og igen og udtrykker deres
begejstring for mine varer.
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Bestyrelsen:

Er du endnu ikke medlem af GVF?
Det er ca. 1500 husstande ud af de 2300 i området.
Medlemskab af GVF er en adgang til et fællesskab, der arbejder for beboerne i området.
Her kan man hente informationer og få den støtte, som en større gruppe kan give, hvis man fx skulle “ramme imod
den kommunale mur”.
GVF har bl.a. været initiativtager til, at der bliver nedlagt fiber i hele vores område, hvor GVF står som antenneforening og har skaffet særligt favorable vilkår. Vi har også ophængt 3 hjertestartere på Ndr. Strandvej.
Medlemskab koster for et år kr. 80 for enkeltmedlem og kr. 60, hvis din vejforening er medlem.
Tilmeld dig på hjemmesiden:
Er du ikke medlem af GVF, kan du tilmelde dig på gvf-risskov.dk.
Her kan du også se aktuelle emner for området og tilmelde dig nyhedsbrev.

Formand: Øjvind Serup
Jacob Adelborgs Allé 6
Tlf.: 3136 2966
Mail: formand@gvf-risskov.dk
Næstformand: Gertrud Iversen
Jasminvej 24
Tlf.: 2960 3090
Mail: naestformand@gvf-risskov.dk
Kasserer: Lene Kok
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Mail: kasserer@gvf-risskov.dk

Det sker i Risskov:

Randi Vinther
Fortevej 89,

2016
27. november .....................Sysselmessen, Bellevuehallen kl. 14.00
1. december .......................Juletræssalg ved VRI
30. december .....................Uofficielle Århus-mesterskaber i Indefodbold, Bellevuehallen

Lone Toftgaard
Jacob Adelborgs Allé 40

2017
13. januar ...........................Banko og Bobler, Bellevuehallen
Dato kommer......................GVF generalforsamling
2. april ................................Gymnastikdag, Bellevuehallen
2. april ...............................Affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening, Bellevuehallen
21. maj ...............................Børneloppemarked, Bellevuehallen
21. maj ...............................Lop de Lux, Fortevej
19.-20. august ....................Loppemarked, Bellevuehallen
September (dato senere).....Lop de Lux, Fortevej
September (dato senere).....Risskovløbet
23. oktober .........................Frimærke- og møntsamler, byttedag, Bellevuehallen
Side 16

Suppleant: Mogens Brøndum
Jacob Adelborgs Allé 4
Suppleant: Anders Warmdahl Mikkelsen
Blåmunkevej 32
GVFs hjemmeside har fået ny adresse: gvf-risskov.dk
Den gamle virker stadig (fedet-risskov.dk), men den var
ikke til at huske...
Fotos forside og butikker samt layout: Øjvind Serup

