Foreningen Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser
Nyhedsbrev nr. 2 - april 2018.

Gode
julebilleder fra
Workshop 2018….

Foreningen er kommet godt afsted…
Vi har nu fået vores forening ud i den ganske land.
Billedtekst, der
Vores hjemmeside www.danskejulemænd.dk er oppe at kører,
takket
beskriver et billede
være et fantastisk stykke arbejde fra Nyborgnissen Preben Mikkelsen.
eller en grafik.

Preben vil gerne lægge de medlemmer der ønsker det ud på vores side
så de kan blive eksponeret, og ved denne mulighed få jobs. Skriv til
Preben på vores hjemmeside og be om en samtykkeerklæring.
Det er nødvendigt iflg. den nye Persondatalov.

Visioner får 2018-19
Vi fik lov til at holde workshops, møder,
Generalforsamling mm. på Knivholt i
Frederikshavn.
Vores første ordinære generalforsamling &
Workshop blev derfor afholdt der i april md.
Vi havde en rigtig god dag med Nisseprøve,
Workshop & generalforsamling & masser af
juleglæde, risengrød mm.

Det er da
Juleglæde…

Jul I Juni 2018
Forberedelserne til Jul I Juni er i
fuld gang. Tilmeldingerne er
nærmest væltet ind.
Der er 44 overnattende gæster,
hvoraf de 16 er fra Norge og 1
fra Sverige.
Udover de 44 deltager der
gæster som ikke overnatter..så
det bliver en kanon oplevelse
iår.
Vi har fået 5000,- i støtte til
arrangementet, det er supert..
SIDSTE TILMELDING 1-5-2018

Nissen Baloo
JUL I JUNI 2017

Foreningen


Vi afholdt vores første ordinære
generalforsamling den 7. april 2018 og medl.
af foreningen har sammen med dette
nyhedsbrev modtaget referat.



Vi har nu også fået vores flotte stofmærker
som kan købes af medl. af foreningen til 50,pr. stk



En ny idé, men lad os nu se…
HO HO HO.
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Danske Julemænd,
Nissemødre & Nisser
Fanøvej 5
9900 Frederikshavn
Telefon:
+45 26 22 32 58

Medlem Martin Tot Petersen skriver
Er der Julemænd, Nissemødre eller Nisser der kunne tænke sig
at besøge Julemarkedet i Helligåndskirken på Strøget i KBH
er de meget velkommen.
Markedet er fra den 6-8 dec. 2018
Torsdag 12-18
Fredag 12-18
Lørdag 11-17

Kontakt din bestyrelse
med positiv kritik,
spørgsmål,
nye ideer,
eller bare for at dele
din juleglæde…

Bestyrelsen 2018
Formand
fm@xn--danskejulemnd-egb.dk
Kjeld Rye
Næstformand
nstf@xn--danskejulemnd-egb.dk
Henrik Olsen
Kassere
kas@xn--danskejulemnd-egb.dk
Poul Lillelund

Bestyrelsesmedl.
bmedl1@xn--danskejulemnd-egb.dk
Susanne Kristiansen
Bestyrelsesmedl.
bmedl2@xn--danskejulemnd-egb.dk
Jan Grønbæk
Sekretær
sekr1@xn--danskejulemnd-egb.dk
Anne Mette Rye
Billedtekst,
der beskriver et billede eller en grafik.
Sekretær
sekr2@xn--danskejulemnd-egb.dk
Yvonne Jamrath

skriv til bestyrelsen.

Du er altid velkommen til at skrive indlæg til Nyhedsbrevet, eller
til de enkelte bestyrelsesmedlem ved at bruge mailadresserne herover.
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