Vel Roet
April-Maj

År 2016

Vinterens friske 8GP’ere, der roede 4GP

NYT!!!!!!!!

I den nye rosæson vil vi prøve noget helt nyt, nemlig:

mødetid kl. 17:30 tirsdag og torsdag.

Medlemsblad for Roklubben SAS
Og SAS Rowing Section
1

ROKLUBBEN SAS
http://roklubbensas.dk

Rundholtsvej 95, 2300 S
2053 0180

Bank Nordik: 6507 3050475769
CVR nummer 29905061

Roklubbens bestyrelse: Se hjemmesiden

Nye medlemmer

Roklubben SAS har fået 23 nye medlemmer siden 1. november 2015. Det er aldrig
sket før, at vi har fået så mange nye medlemmer i vinterhalvåret. Det skyldes blandt
andet vintertræning i romaskiner i form af rospinning. Tak til vore dygtige rospinnings instruktører, som hele vinteren har styret denne rospinning med gode programmer og oplæring af nye roere.
Nu i foråret skal vi så se, hvem der vil fortsætte ergometertræning i vores lille træningslokale, og hvem der vil lære at ro i en rigtig robåd.
VELKOMMEN til flere nye rospinnere og aktive medlemmer 2016:
Lotte Larsen (rospinner)
Merete Tønder Lauridsen har roet i Odense
Maj-Britt Rau Larsen (rospinner) har roet i Silkeborg
Christine Gråkilde (rospinner)
Pia Sonnenborg (rospinner) har roet i Silkeborg
Clara Alberte Gråkilde (rospinner)
Christina Birch (rospinner)
Anne Kirkegaard (rospinner)
Lis McDonald har roet i Australien
Beatrice Rosenkrans Tomsen
Deltag gerne i klublivet efter den daglige roning! Har I som nye medlemmer forslag
til arrangementer, nye tiltag mm, så kontakt en fra bestyrelsen eller skriv til bestyrelsen.
Erik Nielsen

Deadline for næste Vel Roet er 27. maj 2016 kl. 18:00
Bladet udkommer i starten af juni 2016

Indlæg sendes til velroet-at-roklubbensas.dk,
se dem på vores hjemmeside under VelRoet.

Indlæg modtages næsten i ethvert format (minus PDF) og illustrationer er meget velkomne.
Redaktør: Frede Madsen  2617 9661
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Kontingent 1. april 2016

På sidste generalforsamling blev budgettet 2016 godkendt, dog med kontingentstigning for pensionister.
Et ændringsforslag fra forsamlingen betød, at alle seniorer fra 18 år og opefter skal
betale det samme kontingent 125 kr. per måned. Det får effekt fra 1. april 2016.
Opkrævning af kontingent til Roklubben SAS sker fortsat ved indbetaling til roklubbens konto i BankNordik: reg no. 6507 kontonr. 3050475769 hvert kvartal.
Kontingentet er 125 kr. per måned for seniorer og 50 kr. per måned for Ungdom.
Betalingsfrister: 1.kvartal 15/1, 2. kvartal 15/4, 3. kvartal 15/7, 4. kvartal 15/10.
I er meget velkomne til at betale kontingent for et halvt eller et helt år af gangen.
Erik Nielsen

BA/SAS Jubilæumsfest/ Sommerfest

I 2016 er det 40 år siden, at roklubberne fra British Airways og SAS begyndte at ro
imod hinanden, og det skal fejres. British Airways kommer over til os i weekenden
den 17-19. juni.
Så sæt et stort X i jeres kalender, for lørdag den 18. juni holder vi jubilæum/
sommerfest.
Se efter opslag i roklubben og på Facebook samt hjemmesiden.
Kaprochefen

Efterlysning

Ligger du inde med gamle fotos vedr. samarbejdet med vores venskabsklub British
Airways gennem de sidste 40 år, så er jeg meget interesseret i at låne dem til brug
ved jubilæet.
Mange hilsner
Dorthe
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Formandens beretning for Roklubben SAS 2015-16
Ved generalforsamlingen i februar 2015 var der en enkel udskiftning i bestyrelsen,
idet Dorthe Jensen blev erstattet af Kim Kjelstrup som suppleant. I årets løb blev Per
Dahlin nødt til at stoppe roningen på grund af en rygskade. Han valgte både at melde
sig ud af bestyrelsen såvel som Roklubben.
Størrelsen af Roklubbens medlemsskare er stadigvæk i den lave ende. Ved forårets
instruktion var der kun nogle få nye medlemmer, og meget få der fortsatte efter endt
instruktion. Fra vinterens ro-spinnere var der kun et par stykker, der også forsøgte sig
på vandet. Der er en tendens til at folk kommer ind, ror eller spinner i kortere tid, og
så melder sig ud igen. Vi har så fra vintersæsonens start set en væsentlig stigning i
antallet af nye medlemmer, hvilket jo er meget positivt. Derefter gælder det så, at vi
skal forsøge at fastholde dem og helst udbrede deres interesser fra rospinning til de
andre tilbud, som vi har i Roklubben, såsom rigtig roning på vandet lige udenfor.
Instruktionen blev gennemført i maj måned med en afsluttende tur til Trekroner. Den
almindelige inrigger-roning blev rimelig godt benyttet, selvom antallet af kilometer
blev en anelse lavere end sidste år på grund af blæsevejret, som prægede en del af
sæsonen.
Der var også gang i outrigger-roningen, hvor otteren eller nogle af de andre slanke
både jævnligt kom på vandet. Det er en væsentlig del af hvad, vi kan i vores klub, så
det er glædeligt at se, at der er så mange, der bakker op om det. I slutningen af sæsonen havde vi vores otter på vandet i Copenhagen Harbour Race, med en hæderlig
placering til følge. Vi var vært for inrigger-afdelingen, så vi hjalp til, hvad vi kunne
for at få alle på vandet i tide, og derefter få mættet deres maver med sandwiches fra
caféen.
Som sædvanlig var vi også vært for Sved-På-Panden roningen for kredsen i halvdelen af årets konkurrencer. Vores indsats ligger både ved dommerbordet, i café, vendebøje og pointudregning. Der var stor ros fra de deltagende klubber ved efterårets
evalueringsmøde.
På de første søndage i hver måned var der fælles-langtur i samarbejde med Roklubben Øresund, med de sædvanlige kilometerjagere som deltagere. Der plejer at være
højt humør på disse ture.
Om vinteren har vi skulle finde poster ved BY-O-løbet, som på grund af nye broer
kunne blive lagt til nye områder, hvor posterne kunne være svære at finde. Hver tirsdag blev der dystet ned langs Artillerivejen, som er omdøbt, da Lossepladsvej ikke
passer længere med huspriserne. Der er fedtspillere, som hver gang kan forbedre sig
med få sekunder, og dem der ikke kan få sig selv i fart, men alligevel en god konkur4

Før Sankt Hans havde vi besøg fra British Airways og Lufthansa til vores ASCA
arrangement, hvor Lufthansa som sædvanlig løb med sejren. I sensommeren var der
Amagerregatta i Roklubben Øresund, og vores samlede brede indsats med mange
deltagende hold, samt nogle, der endelig kunne slå ARK i de afgørende løb gav pote
igen: Vi vandt igen det 18 kilo tunge spejl. Flot gjort.
For at muliggøre roningen skal de ydre rammer være på plads. I denne sæson fik vi
gjort en del ved det, da vi fik nye ramper ved vores to slæbesteder, og indimellem
disse en helt ny ponton. Det er fantastisk, hvad folk med en masse energi kan udrette
for relativt små midler. En stort tak for denne indsats! Også på land blev der gjort en
indsats, og her er det de manges arbejde, der får klubben til at fungere. Husk at græsset ikke slår sig selv, toiletterne ikke er selvrensede og at rugbrødsmadderne ikke
kommer flyvende af sig selv. Tak til dem, der gjorde det for fællesskabets skyld,
uden de store armbevægelser.
Byggeriet omkring Roklubben er kommet så langt, at de fleste huse nu er færdige,
mens der stadig arbejdes på indretningen af Havnevigen og vejene. De første parkeringsbøder er uddelt, og vi må regne med at de fleste parkeringspladser forsvinder,
når vejen er færdigbygget. Der er ikke noget nyt i sagen om stien og broen over havnevigen. På den modsatte side af havnen er byggeriet af Enghave Brygge gået i gang
på trods af protester, som Havnelauget havde indbragt med Roklubben SAS som
medunderskriver. Man kan ikke stoppe storkapitalen, så nu er en stor bid af havnen
blevet tørlagt på hjørnet til Tømmergraven, og mere vil følge længere sydpå.
Vi har diskuteret på efterårets medlemsmøde, om der skulle lægges begrænsninger i
vejen for folks adgang til Roklubbens område. Vi blev enige om foreløbig at nøjes
med at sætte et skilt op, der påpeger at området er forbeholdt roklubbens medlemmer.
Til slut skal der siges tak til alle dem, som har gjort en indsats, men som ikke er
nævnt. Tak for at gøre noget for klubben, for andre end dig selv. I er med til at gøre
Roklubben SAS til det bedste sted at være
Vel roet!
Formanden

OBS!

Listen til rengøring er kommet op, så skriv dig på så hurtigt som muligt.
Olderfruen
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Generalforsamling
Roklubben SAS
25. februar 2016

Claus Larsen blev valgt til dirigent. Claus konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
1: Aflæggelse af beretning
Jan Peter aflagde beretning, der blev godkendt
Vel roet!
2: Fremlæggelse af regnskab for 2015 (Roklubben SAS)
Regnskab for 2015 blev godkendt efter en del hosten
3: Forelæggelse af budget for 2016
Der blev fremlagt et forslag om, at alle, også pensionister, betaler 125 kr. om måneden. Dette blev vedtaget. Det træder i kraft pr. 1.april 2016.
4: Fastlæggelse af kontingenter
Kontingent 125 kr. pr. måned
Passive 175 kr. pr. år
Ungdom 50 kr. pr. måned
5: Disponering af roklubbens midler
Der er ingen større investeringer i vente.
6: Behandling af forslag
Kenneth foreslår et byggeudvalg:
Det kunne være rart med ca. 240 kvadratmeter, så der bliver plads til både spinningsrum, køkken, klubstue m.m. Vi er nød til at tænke i flere alternativer, da det ikke er
sikkert vi har råd til større ting.
Hvad med at slå os sammen med BKC? (Frede) De har allerede et færdigt projekt.
Selvbyg, medbyg? Måske ikke realistisk, da der er mange ældre medlemmer?
Vi har et navneproblem! Det kan vi tage til den tid, hvor det måske kan blive aktuelt.
Vi har en i klubben, der kan hjælpe med fond-racing. Katrine.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at nedsætte et byggeudvalg.
Poul Jensen, Kenneth Kronborg, Michael Olesen, Margit Lundby, Erik Nielsen, Søren Ulldal.
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7: Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
Formand: Jan Peter de Baan
Kasserer: Erik Nielsen
Ro-chef: Pia Madsen
3 bestyrelsesmedlemmer: Michael Olesen, Alice Larsen, Susanne Nellemann Nielsen
3 suppleanter: Henrik Corfitsen, Kim Kjelstrup, Margit Lundby
2 revisorer: Claus Larsen, Søren Uldall
1 revisorsuppleant: Jørgen Adamsen
8: Eventuelt
Der skal graves fjernvarmeledninger ned foran roklubben. Det tager tre måneder.
Ved den nye rosæsons start, bliver rotiderne kl. 17.30
Vibe gør reklame for 12.marts. Social-spinning.
Work-shop Amagerregattaen 6. marts. Michael vil gerne have gode forslag

SAS Rowing generalforsamling
1: Beretning:
Medlemsskaren er faldet. Tove Nielsen er afgået ved døden.
Der er 40 års jubilæum, sammen med British Airways
2: Regnskab:
Regnskabet blev uddelt og godkendt.
3: Budget blev fremlagt, med den lille ændring, at kontingentet bliver ændret
for pensionister.
4: Kontingent som roklubben SAS
5: Ingen forslag
6: Bestyrelsen uændret.
Jan Peter de Baan, formand. Erik Nielsen, kasserer. Revisor: Søren Ulldal. Revisorsuppl. Claus Larsen
7:Evt.
Carsten: Husk at søge penge til jubilæet.
Begge generalforsamlinger sluttede i god ro og orden kl. 20:45
Alice
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Instruktion 2016

Nu nærmer den nye rosæson sig og for de af de nye medlemmer, som har spundet og
som gerne vil prøve den virkelig ting, starter instruktionen i april
Inden kaninerne starter, skal vi også have aftaler omkring instruktion og datoer på
plads. Der er instruktørmøde torsdag den 5. april kl. 20. Mød op her og støt op omkring det store arbejde med at få vores kaniner godt igennem forløbet.
For helt nye kaniner, samt de af spindere, som ikke er færdige, starter instruktionen
den 3. maj og det slutter for alle med en fælles madpakketur den 4. juni.
Åbent hus for alle er tirsdag den 26. april kl. 18:00.
Pia

Madpakketur for kaniner og ”gamle roere”
Lørdag den 4. juni kl. 11:00

Afslutningen på vores instruktionsforløb er en fælles tur i havnen. Hvis vejret er med
os, ror vi ud til Trekroner og spiser vores medbragte madpakke. Hvis vi er heldige,
vil der også være kage.
På Trekroner vil der være mulighed for at kigge sig lidt omkring, og efter et lille hvil
går turen hjem til klubben.
Igen hvis vejeret er med os, vil der være mulighed for at prøve lidt outrigger roning
tilbage i klubben.
Til aften vil der blive tændt op i grillen, og klubben sørger for lidt aftensmad.
For nye roere og instruktører vil arrangementet være gratis, for alle andre koster det
kr. 75,00.
Tilmelding på opslagstavlen.
Pia
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Sved På Panden (SPP)

Sved på Panden er der mange, der kender, men der kommer nye medlemmer til, og
de ved jo ikke, hvad det er.
Sved På Pande er en 10 km motionskaproning, hvor man roer efter et handikap reglement (se på www.sppkbh.dk), så alle kan være med på tværs af alder og køn.
Der er 8. runder som foregår i havnen med start og mål ved roklubben SAS, og i
Hellerup med start og mål ved Hellerup Dame roklub.
Når den sidste runde er roet, skal der være fest, og den afholdes i år i Roklubben
SAS
1)Torsdag den 12/5 Hellerup
2) Mandag den 23/5 Sydhavnen
3) Torsdag den 2/6 Hellerup
4) Mandag den 13/6 Sydhavnen
5) Onsdag den 10/8 Sydhavnen
6) Torsdag den 18/8 Hellerup
7) Torsdag den 1/9 Hellerup
8) Fredag den 16/9 - Sydhavnen - Fest i SAS
Kaprochefen

Kaproningsmøde

Jeg vil gerne afholde et møde torsdag den 14. april kl. 20 i roklubben for alle jer,
som vil deltage i de kaproninger, der er i 2016.
Der er SPP, Langdistance, Copenhagen Harbour Race, VM i Master på Bagsværd Sø
og Øresund Maraton.
Kaprochefen
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Madpakketur
søndag den 1. maj kl. 10:00.

Årets første madpakketur er en tur rundt i havnen.

Turen er sammen med Roklubben Øresund, og vi mødes alle kl. 10:00 i roklubben
medbringende madpakke og drikkevarer.
Hold øje med opslagstavlen.
Pia

Madpakketur
søndag den 5. juni kl. 10:00

Årets anden madpakketur finder sted søndag den 5. juni også kl. 10:00 og er fra Roklubben Øresund. Turen er Saltholm rundt, og det kræver godt vejr for at den gennemføres. Det må ikke blæse for meget, for vi skal være sikre på at komme hjem
igen, og sejlrenden skal også passeres på betryggende vis.
Afhængig af vindretning går turen sydover mod Dragør og over den smalle sejlrende.
Når Øresundsbroen er passeret, holdes der kaffepause ved Svaneklapperne på Saltholm, hvor der, hvis man er heldig, kan ses sæler.
På Saltholm er der landgang ved Saltholm Havn ved klinten, så husk vadesko. Frokostens spises ved Saltholm museum.
Hvis vejret ikke tillader at ro Saltholm rundt, ror vi en tur til Dragør og drikker formiddagskaffe, hvorefter turen går nordover til Lynette havnen, hvor der spises frokost.
Hjemkomst til Roklubben Øresund ca. kl. 17:00. Så husk madpakke og drikkevarer
til hele turen, da der ikke kan købes noget på Saltholm.
Hold øje med opslagstavlen.
Pia
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Pinseroning for de morgenfriske
Søndag den 15. maj kl. 3:30

Har du lyst til at stå tidligt op og se pinsesolen danse?

Solen står op kl. 5:08, så mødetid er 3:30 og turen går ud gennem den tomme havn til
Lynetteløbet for at se solen stå op i øst. Måske er der en lille en til sceneriet og til at
holde varmen på.
Tilbage i klubben laves der ved fælles hjælp morgenmad.
Følg med på opslagstavlen.
Pia

Tur til Struckmanns Parken
Kr. Himmelfartsdag torsdag den 5. maj

Madpakketur til Struckmanns Parken ved Skodsborg, som er Københavnskredsens
arrangement.
Vi starter ud fra Roklubben Skjold i Svanemøllehavnen kl. 10:00 og ror op langs
Øresunds kyst. I Struckmanns Parken mødes vi med roere fra de øvrige klubber og
spiser vores medbragte madpakker.
Efter frokost er det tid til den obligatoriske tovtrækning klubberne imellem.
Turen er på ca. 26 km. og det kan være en god ide at tage skiftetøj og vadesko med.
Følg med på opslagstavlen.
Pia
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Referat af GAS generalforsamlingen
onsdag 17. februar 2016.

Der deltog 17 medlemmer.

Valg af dirigent
Erik Nielsen blev valgt og kunne konstatere, at indkaldelsen havde været annonceret
i VelRoet i god tid.
Formandens beretning ( lidt forkortet af redaktøren)
Grill-GAS blev afholdt søndag 9. august med 26 voksne og 6 børn. Vejret var fint, så
der blev dækket op på plænen. Henrik og Frede grillede kylling, koteletter og pølser
på de nye gode GAS griller, som GAS havde sponseret til Roklubben, mens Lene
sørgede for Bloody Mary inden maden.
Efter maden var der kaffe og Pias hjemmebag, og der blev solgt lodder til det amerikanske lotteri, hvor der var mange præmier sponseret af medlemmer og af de 3
”hovedsponsorer”: REMA 1000, JYSK og Nordea.
Efter lotteriet var der de sædvanlige spil, og der blev kåret GAS-mestre i ringspil,
dart og fodbold.
Overskuddet blev ca. 4.600 kr., og det er rigtig flot, så stor tak til sponsorerne.
Der er 42 medlemmer i GAS.
Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af kontingent
Kasserer Valther fremlagde regnskabet for 2015. Der var 3 medlemmer i restance.
Foreningens obligationer er for første gang medtaget med kursværdien i stedet for
pålydende, så der er en større kursregulering, som naturligvis først har betydning ved
indfrielse.
Mette spurgte, hvad foreningen sparer sammen til? Valther svarede, at foreningen
støtter op om Roklubben med større og mindre gaver.
Kontingentet blev igen sat til 100.- per medlem.
Indkomne forslag – herunder disposition af midlerne
Der var ingen indkomne forslag.
Lis efterlyste ønsker fra Roklubben. En ny flagstang til bådehallen er bestilt
Valg af bestyrelse
Formand Lis Krøner blev genvalgt, men mente det snart var nok efter 20 år som formand.
Kasserer Valther Jørgensen var ikke på valg..
Frede Madsen blev genvalgt som bestyrelses medlem.
Valg af suppleant
Lene Corfitsen blev genvalgt som suppleant.
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Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent Beltoft blev genvalgt som revisor og Just Holm blev genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt/fremtidigt arbejde
Lis beklagede, at GAS ikke havde lavet en travetur eller lignende i år, og hun bad
alle lægge hovederne i blød og komme med ideer.
Til slut takkede Lis dirigenten og deltagerne, og efter de obligatoriske hurra’er, var
der dejlig mad og drikke til alle.
Frede

Ny flagstang

Støtteforeningen GAS er den glade giver af vores nye stander-flagstang. Den er sat
op og er klar til rosæson 2016.
Den gamle flagstang knækkede i en vinterstorm. Der var vist gået råddenskab i den.
Tak til GAS for alle 4 meter flagstang.
Erik Nielsen

Rospinning, hvad sker der efter standerhejsning?

Efter standerhejsning den 2. april er der kun plads til 5-6 ergometer i vores ergometerrum. Der vil fortsat være datoer og tidspunkter for rospinningshold i booking kalenderen. Rospinning bliver dog på eget initiativ og uden rospinningsinstruktør.
Medlemmerne i roklubben og rospinningsinstruktørerne har nemlig set frem til at
komme på vandet og ro efter standerhejsningen.
Vi vil derfor gerne vide, hvor mange af jer rospinnere, der vil med på vandet og lære
at ro i en rigtig robåd?
Og rospinningsinstruktørerne vil meget gerne lære jer at ro på vandet i april måned.
Skriv jer på og vi sætter nogle datoer evt. i weekenderne i april.
Booking til rokursus for rospinnere foregår via vores bookingkalender under fane
RONING og ikke rospinning.
Vel mødt
Rospinningsinstruktørene
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KM JAGERKLUB for 2016

Tilmelding til KM-jager klubben 2016 er åben for ”gamle medlemmer” til 31. maj
2016 og "nye medlemmer" til 30. juni 2016.
Deltagelse koster 75 kr., som betales til kassereren ved tilmelding.
Tilmeld på opslagstavlen i roklubben til KM-jager klubben 2016.
Sæt dit mål senest 31. maj hhv. 30. juni for antal roede KM (mindst 300 km), som du
vil opnå inden standerstrygning. Målet kan ikke ændres efter 31. maj hhv. 30. juni .
Når du ikke dit mål, skal du betale 1 kr. per manglende km. Dog max 300 kr. plus til
de 75 kr. for deltagelsen.
Overskuddet går til en fest. Ved standerstrygningen vil der blive trukket lod om en
festkomite, der skal arrangere en fest i løbet af vinterhalvåret.
For øvrigt tusind tak til festudvalget for KMJ 2015 Camilla, Gunhild, Valther og
Claus for en forrygende middag og fastelavnsfest den 20. februar 2016. Der var ”Ad
libitum for alle pengene”!
Erik Nielsen

8GP (4GP) stafet på romaskine - afslutning

DFFR / Worldwide Turnering med et stafethold på et Concept2 ergometer. Se også
8GP.DK
60+'erne har roet med 2 4GP hold til 4. og 5. og sidste runde af 8GP.
Resultat af 4. runde (1X2000M). 60+herre med Kristian, Kurt T, Frede, Erik fik en 5.
plads og har roet på 32.24.7 min. 60+mix med Lis, Henrik C, Valther, Kristian fik en
1. plads og har roet på 35.22.4 min.
Resultat af 5. runde på 4X15 min: 60+ herre med Frede, Henrik C, Kristian, Erik fik
en 5. plads med 14.275 meter.
60+ mix med Lis, Kristian, Valther, Erik fik en 1. plads med 13.690 meter i deres
klasse.
Tak for god RO og orden og tak for i år.
Erik Nielsen
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Kalenderen
April
Maj

Juni

Juli
August
September
Oktober

Tirsdage
Torsdage
Rospinning:

02.
05.
14.
26.
01.
03.
05.

15:00
20:00
20:00
18:00
10:00
17:45
10:00

12.
15.
23.
02.
04.
05.

18:00
03:30
18:00
18:00
11:00
10:00

13.
18.
03.
07.
10.
18.
01.
xx.
16.
23.

18:00
10:00
10:00
18:00
18:00
18:00
10:00
18:00
10:00

Standerhejsning
Instruktørmøde
Kaproningsmøde
Åbent hus
Københavns havn fra SAS (madpakketur)
Instruktionen starter
Tur til Struckmannsparken nord for København
(madpakketur)
SPP fra Hellerup
Pinse morgen tur
SPP fra SAS
SPP fra Hellerup
Instruktionen slutter - madpakketur
Saltholm rundt fra Roklubben Øresund
(madpakketur)
SPP fra SAS
BA-SAS 40. års jubilæums fest / sommerfest
Amager rundt fra Roklubben SAS (madpakketur)
Tur til Ishøj fra SAS (madpakketur)
SPP fra SAS
SPP fra Hellerup
SPP fra Hellerup
Kredstur på Furesø
SPP fra SAS og SPP-fest
Løvfaldstur

Faste aktiviteter i ro sæsonen:

17:30
20:00
17:30
20:00

Roning
Lis’s madder
Roning
Lis’s madder

Se hjemmesidens rospinnings kalender
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Udpluk af Dorthes billeder fra
arbejdsdagen 19.marts

16

