Naturoplevelser
Walk and talk efterår 2022.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19-20
Vil du gerne gå en tur - og gerne følges med andre? Hver
onsdag mødes vi på Hammerum-Gjellerup Hall'ns p-plads
ved Palle Fløes Vej og går en tur på en time (ca. 3-4
km.). Gåværterne har planlagt ruten, så du skal blot
møde op. Alle kan være med: Kvinder, mænd, unge og
ældre. Hvorfor er det godt at gå en tur? Det er sundt for
kroppen og godt for sjælen. Du bliver glad. En rolig
gåtur efter maden ser ud til at være lige så effektivt
som hård træning. Efter turen er der mulighed for en
kop kaffe/te/vand. Vel mødt. TILMELD GRATIS
PRØVETRÆNING:
https://motivu.dk/klubber/44/gjellerup-sdr-s-g-i/traeni
nger/5480/walk-and-talk-efterar-2022?utm_source=kult
unaut&utm_medium=xmlfeed&utm_campaign=kultunaut
. Arrangeret af Gjellerup Sdr. S. G. & I
Gratis.
Sted: Hammerum Hallen - Hammerum Stadion, Palle
Fløes Vej 28, Herning.
Walk and talk efterår 2022.
Man. 16. jan. 2023 kl. 19-20
Vil du gerne gå en tur - og gerne følges med andre? Hver
onsdag mødes vi på Hammerum-Gjellerup Hall'ns p-plads
ved Palle Fløes Vej og går en tur på en time (ca. 3-4
km.). Gåværterne har planlagt ruten, så du skal blot
møde op. Alle kan være med: Kvinder, mænd, unge og
ældre. Hvorfor er det godt at gå en tur? Det er sundt for
kroppen og godt for sjælen. Du bliver glad. En rolig
gåtur efter maden ser ud til at være lige så effektivt
som hård træning. Efter turen er der mulighed for en
kop kaffe/te/vand. Vel mødt. TILMELD GRATIS
PRØVETRÆNING:
https://motivu.dk/klubber/44/gjellerup-sdr-s-g-i/traeni
nger/5480/walk-and-talk-efterar-2022?utm_source=kult
unaut&utm_medium=xmlfeed&utm_campaign=kultunaut
. Arrangeret af Gjellerup Sdr. S. G. & I
Gratis.
Sted: Hammerum Hallen - Hammerum Stadion, Palle
Fløes Vej 28, Herning.

Sted: Hammerum Hallen - Hammerum Stadion, Palle Fløes
Vej 28, Herning.
Walk and talk efterår 2022.
Man. 30. jan. 2023 kl. 19-20
Vil du gerne gå en tur - og gerne følges med andre? Hver
onsdag mødes vi på Hammerum-Gjellerup Hall'ns p-plads
ved Palle Fløes Vej og går en tur på en time (ca. 3-4 km.).
Gåværterne har planlagt ruten, så du skal blot møde op.
Alle kan være med: Kvinder, mænd, unge og ældre.
Hvorfor er det godt at gå en tur? Det er sundt for kroppen
og godt for sjælen. Du bliver glad. En rolig gåtur efter
maden ser ud til at være lige så effektivt som hård
træning. Efter turen er der mulighed for en kop
kaffe/te/vand. Vel mødt. TILMELD GRATIS
PRØVETRÆNING:
https://motivu.dk/klubber/44/gjellerup-sdr-s-g-i/traenin
ger/5480/walk-and-talk-efterar-2022?utm_source=kultuna
ut&utm_medium=xmlfeed&utm_campaign=kultunaut.
Arrangeret af Gjellerup Sdr. S. G. & I
Gratis.
Sted: Hammerum Hallen - Hammerum Stadion, Palle Fløes
Vej 28, Herning.

Walk and talk efterår 2022.
Man. 23. jan. 2023 kl. 19-20
Vil du gerne gå en tur - og gerne følges med andre? Hver
onsdag mødes vi på Hammerum-Gjellerup Hall'ns p-plads
ved Palle Fløes Vej og går en tur på en time (ca. 3-4
km.). Gåværterne har planlagt ruten, så du skal blot
møde op. Alle kan være med: Kvinder, mænd, unge og
ældre. Hvorfor er det godt at gå en tur? Det er sundt for
kroppen og godt for sjælen. Du bliver glad. En rolig
gåtur efter maden ser ud til at være lige så effektivt
som hård træning. Efter turen er der mulighed for en
kop kaffe/te/vand. Vel mødt. TILMELD GRATIS
PRØVETRÆNING:
https://motivu.dk/klubber/44/gjellerup-sdr-s-g-i/traeni
nger/5480/walk-and-talk-efterar-2022?utm_source=kult
unaut&utm_medium=xmlfeed&utm_campaign=kultunaut
. Arrangeret af Gjellerup Sdr. S. G. & I
Gratis.
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