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Jul I Juni 2018 en stor succes….
Jul I Juni i Frederikshavn blev en stor succes…der var omkring 60
deltagere fra Japan, Norge & Danmark som delte juleglæde og
julesind ud til et stort publikum.
Frederikshavn by summede af glade mennesker, og vores store
engagement i paraden og de aktiviteter vi skulle stå for gav byens
borgere og gæster en forrygende oplevelse…
Vejret var super godt og vi havde en rigtig god oplevelse på
Palmestranden, hvor solen strålede og vandet var lunt.
Palmestrandens Ishus sponserede Kaffe & Is til alle, så vi „koste“ os
som Nordmændene siger.
Empire lavede en supergod julebuffet, og selv mandelgaven var .
De nye Nisser som havde været til Nisseprøve i april fik overrakt
deres diplom af Frederikshavns Borgmester.
Og vi fik endda vores egen Julemorborgmester. HO HO HO.
Der blev som afslutning holdt et evalueringsmøde,
og der kom gode forslag til hvordan vi kunne blive endnu bedre.
Alle var enige om at 2018 havde været en succes, og der er
allerede 28 tilmeldt på den nye begivenhed Jul I Juni 2019..
Ps. vores kassere Poul Lillelund tjente 2000,- til foreningskassen ved
at hejse flag i Frederikshavn..STOR TAK TIL HAM.

Ikke mange foreninger har deres
egen Julemorborgmester…

Gode
julebilleder fra
Jul I Juni 2018….

Foreningstur til Øster Skovgaard Julehandel
Vi er ved at planlægge en
tur til Øster Skovgaard
Julehandel ved Herning 27-28
oktober 2018
Det er Nissen Baloo (Simon
Wada Klaris der er kommet
med ideen…han arbejder
hårdt på at få
arrangementet op at stå, og
der kommer snart nyt på
medlemsiden. Reservér
allerede nu denne weekend,
så vi kan få endnu en
hyggelig weekend sammen.

Øster Skovgaard
Julehandel
https://alttiljul.dk/

Måske skal vi overnatte der…

Lad os se hvad han finder
på af spændende nisserier

SAVALEN

Foreningen
•

Vi er nu oppe på 34 medlemmer, blandt
dem er der nu Nordmænd der er blevet
medlem også, og der er flere på vej.

•

HUSK du kan købe vores flotte
stofmærker ved henvendelse kasseren til
50,- pr. stk

•

Husk også at besøge vores hjemmeside
www.danskejulemænd.dk

Vi har lavet en rejsegruppe
Wintergames til Savalen 2019
Du kan finde den på facebook
søg på
Rejsegruppe til wintergames 2019
savalen norge 3-7 januar
Her kan du læse om Savalen i Norge som er et
fantastisk sted..
Vi er indtil nu 20 børn og voksne der drager derop
Vil du med på en fantastisk rejse til et rigtigt
JULELAND fyldt. med sne
SÅ TILMELD DIG.
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Danske Julemænd,
Nissemødre & Nisser

Næstformand Henrik Olsen skriver

Fanøvej 5
9900 Frederikshavn
Telefon:
+4526223258

5. Oktober kl. 19.00
I flagermuslygtens skær
Vandretur med fortællinger på Klim Bjerg
med efterfølgende pandekager og kaffe
pris 10. kr. for alle tilmelding er ikke nødvendig
vi går ca 2 -3 km. og stopper ca. 4 gange og hører små
historier om børn, gamle dage, originaler, eller andet
derefter er der pandekage og kaffe.
Du skal huske lygte da der ikke er fuldt oplyst
evt. pandelampe så har man hænderne fri
det hele foregår under åben himmel så husk fornuftig
fodtøj og påklædning..
NB. sidste del af turen er ikke handicapvenlig

Kontakt din bestyrelse
med positiv kritik,
spørgsmål,

Vi er nogle stykker der kommer i Kostume for at lave lidt
julestemning derude

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
Sekretær
sekr2@xn--danskejulemnd-egb.dk
Billedtekst,
der beskriver et billede eller en grafik.
Yvonne Jamrath

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