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Kære medlemmer/støttemedlemmer/interesserede. 

Så er vi startet på et nyt år i foreningen. Altid spændende at tænke på, hvad mon det næste år i KFUM og 

KFUK vil byde på af skønne, sjove, udfordrende, indholdsrige og chokerende oplevelser?!?!? 

Et af årets første arrangementer var opstart med rundstykker og gudstjeneste søndag d. 28.8. Det gik 

forrygende. Der mødte 23 morgenfriske mennesker op – trods det vi havde reklameret med to forskellige 

tidspunkter. Det beklager vi selvfølgelig. Men sikken dejlig opstart, og tak til alle de fremmødte. 

Der er ved at være gang i alle grenene igen – Legestuen kom i gang allerede d. 8.8., Tal Dansk Café havde 

sommerfest d. 12.8., og har faktisk slet ikke haft pause, Pigeklubben startede d. 15.8., Kreative kvinder d. 

29.8. og den 8.9. er årets første voksenaften. Der har tilmed allerede været møde i julestueudvalget. 

Bestyrelsen har lige haft sit første møde efter ferien. Vi må desværre konstatere, at vi fortsat har en alvorlig 

udfordring, idet der stadig ikke er fundet en person, der vil være kasserer i vores forening. Vi har ledt med 

lys og lygte og vi har adspurgt en masse mennesker. Desværre uden held. Jytte har indvilget i at fortsætte 

året ud. Hun har strakt sig rigtig langt, hvilket vi er meget taknemmelige for, men nu er det altså sidste 

udkald. Vi informerer om dette mhp at få alle til at tænke med angående løsningsforslag. 

Der er gang i hjulene, og det er dejligt. Det betyder jo også, at der altid er brug for flere kræfter. I legestuen 

kommer de til at mangle ledere meget snart. Og i kreative kvinder kan vi også sagtens bruge flere flittige 

hænder.  

Der er landsmøde d. 11.-13. nov. på Nyborg Strand. Tilmeldingsfrist d. 27. okt. Vi hører gerne fra dig, hvis 

du har lyst til at deltage og repræsentere vores lokalforening. Alle udgifter bliver betalt. 

Generelt hører vi gerne fra dig/jer – både når der sker noget godt og noget mindre godt. Eller hvis du f.eks. 

går og roder med en ide, du gerne vil, at bestyrelsen tænker med på. Alle inputs er meget velkomne. 

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


