Fra: Ulla Tørnæs (UMGATE) [mailto:ulltor@umgate.dk]
Sendt: 8. oktober 2008 19:36
Til: Richard Nielsen
Emne: hilsen til æck

Officiel Jubilæumshilsen til ÆCK
fra Det Kongelige Danske Udenrigsministerium
Kære 10 års jubilarer
TILLYKKE til ÆCK.
STORT TILLYKKE skal det lyde her fra Udenrigsministeriet fra een der med stor
begejstring fuldt ud deler Jeres passion for cykelsporten og dens mange glæder og
udfordringer.
- at trampe i pedalerne;
- at mærke pulsen banke og sveden pible frem på panden inde under cykelhjelmen;
- at udveksle platte vittigheder;
- at nyde suset for ørerne når det går stærkt - (nedad);
- at mærke regnen piske ind i ansigtet;
- at vide at man da i det mindste kommer i god form - og at det er godt for helbredet
- at være den allersidste rytter og aftensolen går ned
- at.sætte sig nye mål
- at opdage - ups baghjulet er fladt - er en større udfordring for nogen end for andre.
- MEN fremfor alt at dele de mange fantastiske oplevelser med andre glade cykelentusiaster
- Det er hvad cykelsporten handler om og det er det der driver os ud på landevejen igen og
igen - også selvom familien måske synes at søndagen skulle bruges til noget andet.
ET STORT TILLYKKE til Jer alle - ikke mindst til de af Jer som jeg skylder en STOR tak
for Jeres tålmodighed. Uden Lund var jeg aldrig kommet til Paris i så fin stil som jeg
gjorde. Uden Richard var jeg aldrig kommet på cykeltur til Bologne-skovene i Paris.
Endnu engang TILLYKKE og rigtig god fest.
PS jeg glæder mig til cykeltur med ÆCK når forårssolen melder sig.

De bedste hilsner
Ulla Tørnæs
Cykelentusiast og Udviklingsminister
Tilbage

PS jeg glæder mig til cykeltur med ÆCK når forårssolen melder sig.
De bedste hilsner
Ulla Tørnæs
Cykelentusiast og Udviklingsminister

