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Mandag d. 8. november 2021 

Program for pedeltræf 

Kl. 8.45  Mulighed for en kop kaffe  

Kl.9.15  Velkomst.  

Ikke til forhandling  

Foredraget ved Chris MacDonald. 

 I marts 2020 udkom Chris’s nye bog. Ikke til forhandling 

Anmeldelserne af denne lød: 

Vi lever i den bedste af alle tider. Aldrig har vores muligheder for at trives været mere gunstige. Hvordan kan det så være, at 
vi bliver mere og mere stressede og angste og ofte handler på måder, som vi godt ved modarbejder vores fysiske og menta-
le sundhed?  

Med bogen får Chris os til at se på os selv med helt nye øjne. Han giver os mod til at sige fra, når verden omkring os bliver så 
naturstridig, at den bliver skadelig, og gennem sin rejse i bogen giver han os den genetiske nøgle til, hvornår vi har det godt 
og præsterer godt. 
 

11.00        Rundvisning på Idrætsefterskolen 

12.30         Frokost 

13.00         Pedel-træf   Værksted 7.    

Solcelleanlæg og besøg ved Bogøs smed og veteranbiler. 
Pedellen på Idrætsefterskolen Grønsund  vil vise rundt på skolen og fortælle 

om skolens store solcellepark.  

Efterfølgende kommer I til at møde Bogøs egen smed Leif Nowicki, som helt 
bogstaveligt været med til at skrue Bogøs udvikling sammen. Det er ikke mange 
huse, hvor han ikke har været med til at installere eller reparere vand eller var-
me. Men hans øjne begynder rigtigt at lyse, når han går længere tilbage i histori-
en. Han er berømt for at reparere og samle på gamle biler og cykler. I kommer til 
at se hans fantastiske samling af veteranbiler, cykler og meget andet. 

                                                                                       

 

 

 

 

Tilmelding inden tirsdag den 

8/10 til:  

Tilmelding til Kirsten på 

mail foreningsmail@gmail.co

m med navn og stilling, og 

350kr. pr. person, som bedes 

indbetalt ved bankoverførsel 

til reg.nr. 4406, kontonr 

1557521. Husk navn og efter-

skole på indbetalingen. Frist 

for indbetaling er fredag den 

22. oktober. (Sjællandske Re-

gion – Kasserer Martin Mys-

sen).  

Hvis spørgsmål: 22– 80801291 

Husk at vælge værksteder både 

1. og 2. ønske  
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