Nyhedsbrev decem
mber 2014
4.
Kære Landssmedlemmerr
Dette er et forsøg på at fortælle hva
ad der sker uude i de lokalle foreningerr, det vil ogsåå være her vi
v kan give ko
ort
nyt fra Land
dsbestyrelsen
n.
Nyhedsbrevvet forventess fremadretttet at udkom
mme en gang i kvartalet, men
m der skall være nogett at skrive om
m,
meld derforr gerne ind med
m historierr I gerne vil ssprede til helle landet og kommende nye medlem
mmer.
Det påtænkkes at nyhedssbrevet læggges på vores hjemmeside
e, og hvor vi ellers menerr det er relevvant.
Hvad rør sigg i vores foreening:
Referatet frra landsgeneeralforsamlingen er lagt ppå hjemmesiden
Vi har aftalee med en jou
urnalist fra Maritime
M
Dannmark, om ett interview, Danske
D
sømaands og udla
andskirker vil også
gerne skrivee om os i derres blad her i det nye år.
Vi har deltaget i møde ved
v handelsfflådens velfæ
ærdsråd, her kigger man på
p et tætteree samarbejde mellem
søfartens arrbejdsmiljørååd og velfærrdsrådet. Vi ffortæller mere når der ko
ommer meree nyt og dettte.
Landsbestyrrelsen ønskeer jer og jeress familier allee en god jul og et glædelligt nytår
Svendbo
org har planla
agt aktiviteteerne for 1. halvår af 2015
5
Der er båre minigolftu
urnering, spiisning, muse
eums besøg og
o
hestevognstur på pro
ogrammet.
D. 22. novvember blevv der afholdt julefrokost, hjemme ved
d Lis.
Der var 12 deltagere, ikke så mannge som året før, men deer blev
hygget he
ele aftenen. Med pakkesspil, musik, rø
øverhistorierr fra
de 7 have
e og masse mad.
m

Fredericia‐ Middelfart‐ Strib
Var samlet ttil dekorations dag hjemme ved
Lone en flott søndag i slu
utningen af november.
n
Der blev pro
oduceret flottte dekoratio
oner og
givet gode ffif med på veejen. Dagen blev
b
afsluttet meed Gløgg og æbleskiver, og bilerne
fulde af flottte kreationeer.

Århus
n tro brugt en
n dag i decem
mber på at bbage
Traditionen
julesmåkageer.
Der var 8 m
mesterbageree store som små.
s
De havdde lånt
skolekøkken
net på Solbjeerg skole.
Pedellen ogg børnene lavvede løbende kvalitets koontrol af
de mange småkager, deet blev både til vaniljekraanse,
makron Plesner, daimsm
måkager, sve
enske chokolladebrød,
finskbrød, jø
ødekage, inggefærkager og
o pebernød der
Efter en frokost og man
nge småkagesmagninger senere
var den ledeende pedels ord; Vi har helt
h klart en aftale
igen næste år.
Så mon ikkee der også bliver bagt sm
måkager i Århhus næste
år også??

Skruerne
h
bare en
e helt igennnem hyggeligg dag/aften, hvor alle havvde taget lækkerier med til
Mødte talsttærkt op og havde
fælles julefrrokost og våd
de varer skulle der også ttil, der mangglede absolut ikke noget..
Der blev grinet og fjanteet i bedste sttil og de hygggede sig gevaldigt alle sa
ammen. Ind iimellem blevv der også ligge
drøftet frem
mtid i forhold
d til Skruerne
e, en såkaldtt
forventninggsafstemningg og der var bred
b
enighedd
om, at de geerne vil fortssætte med Skruerne
herunder att få sat noglee aktiviteter i gang
henover åreet, så det ikkke er fra gangg til gang.
m hvem de err, gik
For at vise lidt mere om
mesterfotoggrafen Vivian
n i gang med
d at tage
billeder
Alt i alt, var det en fantaastisk hyggelig
eftermiddagg/aften, og jeg tror såmæ
ænd sagtens
de kunne haave snakket endnu, hvis det skulle
være. Den livlige snak vil blive tagett op igen,
næste gangg de ses hos Skruerne
S

Næste gangg……..
Vores lokalee formand fo
or foreningen
n på Bornho lm deltog for første gang
g til Landsgenneralforsamlingen i år. H
Hun vil
skrive lidt o
om hvordan hun
h oplevede de timer i ooktober.

