
Nytårshilsen

Kære alle

Nu er et nyt år netop begyndt og vi skal vænne os til at skrive 
2023. I får lige lidt om, hvad der sker i vores forening – KFUM og 
KFUK i Hedensted-Løsning.

Det går fint i foreningen. I legestuen står de overfor et lederskifte, 
og heldigvis har nogle mødre sagt, at de gerne vil, at legestuen skal 
forsætte, så de påtager sig opgaven med at køre den videre. 
I pigeklubben har vi nogle skønne piger, som vi har haft et dejligt 
efterår sammen med. Flere af dem vil rigtig gerne, at der var 
Pigeklub hver mandag, men det kan vi ledere ikke rigtig få til at 
passe ind med vores arbejde.
Voksenaftener har været rimelig godt besøgte – dejligt når der 
bliver lagt et stort arbejde for at lave et godt program.
I Tal Dansk Café, som mødes 2. fredag i måneden er der plads til 
flere – både deltagere og medarbejdere – så sig endelig til, hvis du 
selv eller nogen du kender kunne have interesse i at mødes med 
flygtninge/indvandere og hygge sig sammen.
Sidste lørdag i november var Kastaniehøj igen pyntet op til 
JULESTUE. Der var tombola, børneaktiviteter/lykkehjul, 
dekorationer, engle, vafler og meget mere. Vi havde en rigtig fin 
dag med mange gæster og en hyggelig og god stemning. Tak til alle 
der bidrog til, at der kunne skabes en festdag på Kastaniehøj – 
både frivillige og gæster.

Og så har vi også en glædelig nyhed at fortælle. Som de fleste er 
jer ved, har vi igennem lang tid (de sidste par år) været ”på jagt” 



efter en ny kasserer, da Jytte har ønsket at blive afløst på posten. 
Det er nu lykkedes – og vi kan fortælle, at Vibeke Sejr Thomsen 
overtager styringen af vores økonomi i løbet af de næste måneder. 
Kæmpe TAK til Jytte for den lange periode du har været kasserer og 
tak at du blev ved indtil en ny var fundet.  
Tak til Vibeke, at du har sagt ”JA” til opgaven. Vi glæder os meget 
til samarbejdet med dig. 

Iflg. vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling i januar 
kvartal – og det gør vi også i år. Det bliver torsdag den 23. marts 
2023 på Kastaniehøj kl. 19. Nærmere oplysninger kommer senere. 
Dog kan I alle godt begynde at tænke i kandidater til bestyrelsen. 
Ingrid har desværre besluttet, at hun ikke genopstiller. 

Til slut vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår. Tak for dejlige 
oplevelser og godt samarbejde i 2022. Glæder os til nye oplevelser i 
2023.

De bedste hilsener
Bestyrelsen i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning
Inger


