Foreningen Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser

Gode
julebilleder fra
medlemmerne….

Nyhedsbrev nr.1 Januar 2018.

Foreningen er kommet godt afsted…
Siden den stiftende generalforsamling i oktober er
samtlige der tilkendegav deres interesse for at
danne en ny forening indmeldt. Således er der nu
udstedt 27. medlemskort..og der er 60 medl. af
gruppen på facebook.

Billedtekst, der
beskriver et billede
eller en grafik.

Interessen for Julegruppe/foreningen er der.
Flere har tilkendegivet deres interesse for foreningen
fordi den er bred og alle der har juleglæde og
julesind kan deltage, bla. er vi begyndt at få norske
medl. også.

Visioner får 2018-19
Vi har fået lov til at holde
workshops, møder,
Generalforsamling mm. på Knivholt
i Frederikshavn til en pris af 0,Det må siges at være ganske
billigt..
Vores første ordinære
generalforsamling vil derfor blive
afholdt der i april md.
Indkaldelsen vil komme pr. mail i
Feb.
I forbindelsen med
generalforsamlingen, vil der
samtidig blive lavet en workshop,
med ballondyr, ansigtsmaling,
syning mm.
De der er interesseret i at dele
deres evner indenfor disse områder
må gerne kontakte formanden.
Knivholt vil også gerne stille sig til
rådighed til eks. et julerollespil, som
jeg personligt synes kunne være
meget spændende.

På stedet er der gamle karlekamre,
brændekøkkener, lofter, lader,
smedje mm.
Tror det kunne være sjovt at
arbejde på et rigtigt Julerollespil,
som turister og børn kunne få lov til
at besøge…og vi kan rigtigt få lov
til at lege jul med Julemænd,
Nissemødre & Nisser. HO HO HO..
Kom gerne med ideer mm. til
sådan et arrangement.
Måske er der basis for at danne en
arbejdsgruppe.

Det er da
Juleglæde…

Jul I Juni 2018
Jul I Juni 2017 blev en stor
succes, og Frederikshavn´s
Borgmester &
Handelsstandsforeningen
Frederik opfordrede til at
gentage arrangementet i 2018 .

år. så måske kan vi få prisen
endnu længere ned..

Forberedelserne til det er i fuld
gang. datoen bliver 22-24 juni
Der er allerede ca. 30 der har
givet tilsagn om at deltage.
heraf en del Nordmænd
Og det ser ud til at flere er på
vej..
I år vil vi arrangere det sådan at
vi kan sidde sammen
allesammen og spise..

JUL I JUNI 2017

Prisen vil som udgangspunkt
være det samme som sidste år,
dog prøver vi at få søgt tilskud i

Foreningen
•

Vi er ved at få tilbud på stofmærker hjem..

•

Bestyrelsen holder til dels møder online, hvor
vi kan debattere små ting, som ikke kræver
de store smørklatter..

•

Kasseren har oprettet et kartotek med
billeder af medl. samt børneattester når de
modtages..

•

Vedr. udenlandske medl. så optages de
med børneattest fra deres hjemland, idet de
fleste foreninger kræver dette.

•

Der indkaldes til fysisk bestyrelsesmøde i
foråret

•

Vi mangler stadig at få vores hjemmeside på
plads, men er igang med at klare dette.

•

Vi har stadig vores lokale i vejle. med henblik
på møder mm. for at skifte lokalitet grundet
transport.

2018 Nyhedsbrev, Januar Udgave Danske Julemænd, Nissemødre & Nisser

Danske Julemænd,
Nissemødre & Nisser

Vores børns bedste

Fanøvej 5

julevits:

9900 Frederikshavn
Telefon:

Hvorfor går julemanden altid

+4526223258

rundt og siger "ho ho ho"?
Fordi han kun arbejder én dag
om året!

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

Bestyrelsen 2017
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
Marete Jamreth
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
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Notater.
Her kan du skrive til bestyrelsen
og sende til de enkelte bestyrelsesmedl. ved at bruge mailadresserne nederst til venstre

