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Så er det blevet tid til en opdatering af hvad LH’s Venner går rundt og laver. 

Julefrokost 
Traditionen tro afholdte vi i starten af januar 

julefrokost for de aktive. Da 

Elevbevægelsens Hus var fyldt til randen 

med skoleelever i forskellige aldre var 

organisationstrunten Cecilie så elskværdig at 

lægge lokaler til. 

Mens Per, Heman, Anne Mette og Jokum 

pyntede op med en kombination af jule- og 

nytårstema, så sørgede Cecilie og Tina for en 

overdådig hjemmelavet julebuffet. Med den 

gode mad og snaps blev det til en lang og 

våd aften. 

Nationalt kursus 
I slutningen af januar afholdte ungerne kursus i Assens på det idylliske Vestfyn, hvor Præsidenten var 

chefkok og valgte at dele det yderste af en fingerspids med deltagerne. 

Formentlig har der også været gang i en eller anden form for undervisning for deltagerne, men det vides 

ikke med sikkerhed. 

6 dages løb 
I forbindelse med 6 dages løbet 

kaldte Post Danmark og Jørgen 

H.K. Jepsen igen på Vennerne til 

familiesøndag og usædvanligt 

tidligt stillede vi op i Ballerup 

Super Arena og gjorde klar til 

fastelavnsfest med Postmand Per 

(ikke Loft) og tøndeslagning. 

Vennerne stod bravt gennem 

tøndeslagningen, selvom Nyborg 

blev ramt af træsplinter, så var det 

først da der blev åbnet for slikket, 

at det for alvor gik amok og Cecilie 

næsten forsvandt under  de kæmpende børn. Undervejs blev der også tid til at hilse på vores æresmedlem 

Steen V., da var blandt VIP-gæsterne denne søndag. På billedet ses Jørgen H.K. Jepsen med Par nr. 7. 
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GF 2010 
I weekenden d. 12. – 14. marts 2010 afholder LH sin 4. generalforsamling på et centralt sted i landet, hvor 

beretningen vil blive holdt af den samme formand, Mathilde Gade Petersen, som blev valgt på den 3. 

ordinære generalforsamling. Vennerne ser frem til en god weekend i køkkenet og bag baren.  

Samtidig vil et andet LHV-team om fredagen stå klar i Christianshavns Beboerhus, hvor Mændendes Hjem 

endnu en gang har brug for Vennerne. 

1. maj 2010 
En af LH’s Venners faste begivenheder er 1. maj, hvor vi tager en vest på og holder opsyn med de 100.000 

glade og feststemte deltagere. Vi er i Fælledparken fra kl. 07:00 til kl. 22:00 og har brug for folk hele dagen. 

Minimum varighed pr vagt er 4 timer. Folk der kan hele dagen er også meget velkomne. Hvis vil bruge en 

dag sammen med Vennerne og etatens mange søde mænd og kvinder, så meld dig til på md@lh-ven.dk.  

Konvent 
Søndag d. 23. maj 2010 er det igen blevet 

tid til Vennernes Konvent. Traditionen tro 

bliver konventet afholdt i Toga Vinstues 

trygge rammer og vi pønser på en helt ny 

slags vammeltur, så vær beredt!  

Præsidenten 
Vores alle sammens præsident Morten 

Dixen er i hele februar på rundtur i 

Fjernøsten for at finde på nye 

forretningsmuligheder for Vennerne.  

Når præsidenten ikke slår sine folder i 

Vennerne repræsenterer han nu Heineken 

og hvis du ser en Heineken-mini, så er det nok præsidenten, der ude efter øl. Billedet fra en tankstation på 

landet i Frankrig midt om natten. 

Bowlingklubben 
Den legendariske Bowlingklub er genåbnet og der bowles den første i tirsdag i måneden i DGI-Byen i 

København fra kl. 19.00 – 21.00. Tilmelding på lh-ven@lh-ven.dk.  

Internet og Facebook 
Husk at blive ven med LH’s Venner på Facebook og meld dig ind i gruppen LH’s Venner, så er du altid 

opdateret om begivenheder og hvad Vennerne ellers går og laver. 

Du kan naturligvis også følge med på internettet på adressen: www.lh-ven.dk.  

Kontakt 
Hvis du har gode idéer til aktiviteter, eller har behov for Vennernes ekspertise med fadølsanlæg mv., så 

kontakt os på lh-ven@lh-ven.dk.  
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