Foreningen Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser
Nyhedsbrev nr. 4 December udgave 2018.

Så oprandt den store Julemåned, hvor alle ganske
sikkert har haft super travlt, og et Nyt År med julesind og
juleglæde venter forude.
Men inden da har foreningen deltaget i flere sjove og
spændende arrangementer..
Vi havde vores generalforsamling kombineret med Nisseskole
i Frederikshavn i april… Jul I Juni blev en stor succes, og der er
allerede mange tilmeldte til 2019…
Nogle medlemmer deltog i Fjerritslev til „Flagermuslygtens
skær“. det var rigtigt hyggeligt…Marianne og Henrik fra Klim
havde arrangeret dette, og bød sågar også på
„avtensmad“
Dernæst var der Julehalløj i Herning, et rigtigt sjovt
arrangement, som Nissen Baloo var ophavsmand til.
Disse arrangementer vil vi også afholde i år, og det er
bestyrelsens forhåbning at endnu flere vil deltage i 2019.

Jul I Juni 2018

Billeder fra
arrangementer foreningen
har deltaget i 2018….

Julehalløj 2018 i Herning
Julehalløj i Herning blev en
forrygende oplevelse for os der
deltog.
Vi havde nogle gode dage
Østerskovgaard Julehandel er
bestemt et besøg værd.
DGI Huset med Julehalløj i
badetøj var rigtigt sjovt, og
prøvespisningen af Brdr. Prices
Julemenu. en kulinarisk
oplevelse uderover alt…Psst. Og
så var det gratis..

Julehalløj i Herning
2018

Nissen Baloo havde lagt et stort
arbejde i dette flotte event..
Han forventer at det i 2019
bliver i uge 43…og arbejder på
en billigere overnatning..

SAVALEN

Foreningen


Vi er nu oppe på 35 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

Nu er der få dage til vi skal afsted på
en forrygende rejse til
wintergames 2019
Savalen Norge 3-7 januar
Der er mange der glæder sig rigtigt meget
incl. mig selv Santa Julle..
Det er en fantastisk oplevelse, som man skal unde
sig selv mindst en gang i sit juleliv
Metervis af sne, Kanetur i stjerneskær, afslapning i
spa med udsigt over sneklædte bjerge, God mad
og Hygge med andre ligesindede Julefolk.

2018 Nyhedsbrev, nr. 4 December Udgave Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser

Danske Julemænd,
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I flagermuslygtens skær
Den 5. oktober deltog foreningen
i dette hyggelige event i Klim.
Det var Mariane og Henrik Olsen der
kom med ideen..Det var også dem der lå hus
til med kaffe og ”Avtensmad”
Vi havde en hyggelig dag/aften og for os der var så
heldig at overnatte, også en god dag ved Thorup Strand,
hvor vi besøgte ”Gutterne på Kutternes” røgeri & Bulbjerg
Dette resulterede i indkøb til en god frokost, inden vi skulle
retur til det ”virkelig” liv igen..
Til alle… prøv dette event i efteråret 2019..
sandsynligvis i uge 41… Den nøjagtige dato kommer
senere..VI SKAL i hvert fald med igen i år..

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

Bulbjerg ..Danmarks
eneste fuglefjeld

Røgeriet…UHM…

VIGTIGE DATOER TIL DIN KALENDER.
Generalforsamling og Sivfletningskursus Randers 6. april 2019
Jul I Juni 2019 i Frederikshavn 21-24 Juni
I Flagermuslygtens skær Klim Uge 41 (Dato følger)
Julehalløj i Herning
uge 43 (Dato følger)
Billedtekst, der beskriver et billede eller en grafik.
Vær med til disse sjove events og få masser af gode oplevelser sammen
med andre ligesindede ”Juletosser”

HUSK INDBETALING AF KONTINGENT SENEST 15-2 2019
Konto 9070 1627966071.. 200,- Husk at påføre navn på betaling
Efter denne dato annuleres medlemskab ved manglende betaling

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
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.

Bestyrelsen har modtaget denne spændende og sjove idé,
som vi bakker op om i forhold til vores Generalforsamling 2019…
Foreningen betaler de 1000,- kurset koster.
Tur til Sivskomanden i Uggelhuse ved Randers d. 6 april 2019 ca. kl 11.00
Der vil vi få fortællingen om hvordan sivene bliver høstet i Randers fjord,
Og ender på nissernes fødder som sivsko.
Vi kan selv få lov at flette nogle siv, så må vi se hvor kreative vi er, måske ender det med et julehjerte.
Sikkert kun Nisserne der ved hvordan det går.

Men alle der deltager SKAL møde op i juletøj da Karsten Sivskomand gerne ville have taget et fælles
billede.
Karsten Sivsko
By gaden 19-21 Uggelhuse
8960 Randers SØ
Tlf.: 41 51 00 60
Under besøget vil vi få kaffe.
Hilsen Helle og Benny Østergaard
Vi tager op og kikker stedet i januar eller februar for at lave en opfølgning.
Prisen for sådan et foredrag er 1000 kr.

Foreningen for Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser ønsker alle

