Jule/Nytårshilsen fra Langsøhus 2018
Hele personalet på Langsøhus ønsker jer alle en rigtig Glædelig Jul og
et Godt Nytår.
Det har været et godt år, med rigtig mange Kurser og Konferencer.
Vi har i årets løb brugt en del krudt på Skolens ”teknik”, og det er
meget tydeligt i Foredragssalen, hvor lyden har fået et tiltrængt
løft.
Og så er 2018 jo året, hvor Spisesalen og Slyngelstuen fik den helt
store tur; og det er i al beskedenhed blevet aldeles fremragende!
Vi har stort set kun fået positive tilbagemeldinger, og jeg tøver
overhovedet ikke med at tildele Langsøhus en ekstra ”Stjerne”.
Har du ikke oplevet ombygningen endnu, kan du glæde dig til dit
næste besøg, hvor du kan se forandringerne med egne øjne.
2018 var også året, hvor Langsøhus fik renoveret motionsrummene og
fik indkøbt nyt & lækkert motionsudstyr, der giver sved på panden til
dem, der tager imod dette nye tilbud.
I årets løb blev vores køkken grønnere, så udbuddet i højere grad er
blevet sæsonbetonet og med flere specialiteter.
Men allervigtigst er, at vi kan prale af, at nu er vores frugt og grønt
blevet mindst 90% økologisk!.
Og husk så endelig at holde øje med vores 50 års Jubilæum; vi
fejrer det ”Tirsdag d.28 Maj 2019, med alt til faget hørende”.
Så snart der ligger et program, skal vi nok få det ”rundsendt”.
Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen omkring Langsøhus’
Jubilæumsarrangement, som vil foregå fra kl. 13 til kl. 17.
Vi håber, at rigtig mange Tillidsvalgte har lyst til at fejre den gamle
”Skole” sammen med os. For uden dem, var der jo dybest set ikke
noget at fejre. Så kik forbi !

Blandt årets mange aktiviteter var vi specielt glade for, at vi langt
om længe fik samlet Anker Jørgensens familie & politiske venner en
skøn sommerdag - og sammen med dem fik vi indviet Langsøhus’
”Ankergang” med manér.
I starten af 2019 skal vi have ophængt nye billeder op på ”Røde Mor
gangene”, hvor nye billeder af Troels Trier og Lars Trier skal afløse
de ”gamle” billeder fra ”Byggefagenes hus”.
Og så er 2019 jo Kongres år, et år, hvor demokratiet i vores
organisation arbejder på højtryk, indtil det hele kulminerer i Aalborg
i September.
Sluttelig kan jeg da lige oplyse, at 2019 ser fremragende ud; der er
tydeligvis skruet op for Kursusaktiviteten, og vi er allerede nu
overbeviste om, at Langsøhus får et aktivitetsniveau næste år, som
kommer til at ligge væsentlig over normalen.
Her på LANGSØHUS glæder vi os til at se Jer og arbejde sammen
med Jer i 2019.
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