
Foreningen for Aktiv Natur Velvære  
 Bildsø Skov og Strand 

 
Nyhedsbrev nr. 9, december 2008 
 
 

Region Sjællands 
Sundhedspris.  
Det er en utrolig stor glæde, her i dag den 15. december 2008, at kunne fortælle vi i dag har modtaget 
Region Sjællands Sundhedspris. Prisen var i alt på kr. 200.000,- som blev delt i 2 lige store portioner af kr. 
100. 000,- . Ja i læste rigtigt.  Jeg sidder lige i øjeblikket med en check i baglommen hvor der står  
”EN-NUL-NUL-NUL-NUL-NUL 00/100” som i morgen bliver indsat på Aktiv Natur Velværes konto i 
Sydbank. 
 
Jeg må indrømme jeg fik beskeden sidste onsdag, men fik pålagt absolut tavshed. Ikke engang de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer måtte få beskeden. Jeg må indrømme det har været ganske frustrerende, at være 
ved at sprænges af glæde og så ikke at kunne dele glæden med sine omgivelser. Dog har jeg brudt mit 
tavshedsløfte overfor én. Nemlig min hund Viggo, som siden han fik det glædelige budskab har rendt rundt 
sammen med sin far og logrede med halen.  Irene og Bettina deltog i seancen i dag på Gerlev Idræts 
Højskole og blev ellevilde af begejstring over lige pludselig at blive konfronteret med den glædelige besked.
Jeg må indrømme det var derfor jeg ikke kom til træningen i søndags, da jeg var bange for at røbe et eller 
andet.  Men nu er det hele overstået og glæden kan få frit løb – og ikke mindst deles med jer andre. 
 
På vegne af foreningen er jeg selvsagt jublende lykkelig, da vi nu kan få indfriet en stor del af de visioner vi 
har. Blandt andet indløst de 3 ”halve” kajakker fra Friluftsrådet. Samt få hyret en professionel instruktør til 
Fitness pladsen til træningen om søndagen. Indkøb af en kajak trailer, samt indkøb af et par toer kajakker 
til glæde for vores børnefamilier.  – Men inden pengene helt bliver formøblet, skal vi lige sikre os at 
skattefar ikke forlanger en portion af vores sundhedspris.  
 
Jeg har i en fart indscannet de sider i Regionens sundhedsmagasin som blev omdelt efter seancen, så de 
kan læses nedenfor. Hold selv øje med medierne de næste par dage. Det kunne tænkes der var nogle der 
skrev noget pænt om os.  
 
De bedste og varmeste julehilsner fra jeres egen formand 
  

Sven  
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