Følg oss på

syklemotdemens

17. sept - 6. okt 2018

Sandnes-Roma
Prosjektet startet med sykkeltrener Arne Åreskjolds drøm om å sykle til
Roma. Dette utviklet seg til å bli en gruppe på 10 personer som ville være
med. Vi ønsker å sykle for et godt formål og og har inngått en avtale med
Nasjonalforeningen for folkehelsen / Demensaksjonen for å samle støtte
til demensforsking,- en sak som berører så mange av oss.

2380 km
Sandnes

Frivillig organisasjon som arbeider for å
bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.
Interesseorganisasjon for personer med demens
og deres pårørende.

Demensaksjonens dag er 17 sept 2018,
og da sykler vår gruppe fra Sandnes.

Deltakerne fra venstre i fremste rekke: Jostein - Terje - Torfinn - Arne - Lars - John T.
Bak: Kjell - Bjørgulv - Thomas - Kjell Arne
Roma

DM er utarbeidet og trykket av 07 Media Sør

Litt om deltakerne:

Vi trenger din støtte
Du kan bidra på følgende måte:

Konto nr.
8200.06.16903

Minnegave
til demensforskning.
Merk Sandnes.

Vipps
2216

Skriv Sandnes i
kommentarfeltet.

Arne Brunh Aareskjold. Lagleder (71) Sandnes.
Arbeidet for Norske Shell med oljeleting. Har innehatt flere verv
i Norges sykkelforbund samt vert trener for klubb og landslag.
Pensjonist og ivrig på sykkel og ski.

John T. Asheim (70) Bogafjell, Sandnes.
Tidligere maskinist i utenriksfart og mange år i Nordsjøen for
Equinor, tidligere Statoil. Pensjonist og aktiv mosjonist på et
behagelig nivå.

Kjell Bjelland (75) Sandveparken, Sandnes.
Eiendomsutvikler / Investor.

Jostein Bolstad (71) Sandnes sentrum.
Tidligere kontraktsrådgiver innen Boring og Brønntjenester.
Nå pensjonist og opptatt av personlig vedlikehold.

Thomas Bergsaker (69) Austrått, Sandnes.
Pensjonert optiker fra Bryne Optikk Synsam.
Liker alt på 2 hjul, med og uten motor.

Terje Solberg (70) Soma, Sandnes.
Tidligere bonde. Arbeidet og for Sandnes kommune fram
til pensjonist tilværelsen.
Trives godt på sykkelen.

Torfinn Sørbø (71) Solbakken, Sandnes.
Tidliger selger / prosjekleder av butiikkinnredninger.
Nå aktiv pensjonist opptatt av friluftsaktiviteter.

Kjell Arne Håland (72) Hommersåk, Sandnes.
Mange år i grunnskolen, de fleste som skoleleder.
Nå pensjonist og mosjonist.

Bjørgulv Fjermestad (68) Time.
Pensjonert politimann fra Sandnes politistasjon.
Ser fram til spennende sykkelutfordring.

Lars Aareskjold (68) Sandnesgutt bosatt på Varhaug.
Utdannet pølsemester og mange år i kjøttindustrien.
Nå pensjonist på heltid og ivrig mosjonist.

SMS
åpne meldinger

Tast inn kortnummer 2216,
skriv Sandnes i meldingsfeltet, trykk send. Du blir
belastet med kr. 100,-

Alle bidrag går uavkortet til Demensaksjonen.
Alle utgifter ifm med turen dekkes helt av den enkelte deltager.

