
              

Nyhedsbrev juni 2020 ….. 
 

Så er det ved at blive sommer, og vi håber at alle er friske, og ved godt mod.  

Bestyrelsen er tilbage i fin form, og holdt det første fysiske møde sidste tirsdag i Fredericia. Det var primært 
en gennemgang af vores arrangementer, dels dem der blev aflyst i foråret – men også kommende 
arrangementer. 

Vi sætter en aktivitetsplan på siden – så I kan se hvad I kan glæde jer til resten af 2020. 

Som I ved, er der i denne tid en del møder om NY model for HK T/J. Jeg tror, at der snart kommer noget ud 
fra dels arbejdsgrupperne og møderne med HK ledelse. 

FRS er endnu ikke direkte inde i forhandlingerne, og hvad der skal ske med os. Der er jo både jer på 
rådighedsløn og alle Servicemedlemmerne pt. Ca 240 medlemmer i alt.   

Vi følger sagen løbende og taler meget med Formand Dennis.    

Bestyrelsen …. 
På vores årsmøde i januar forlod Ulla bestyrelsen – efter eget valg. Men nok præget af fyren ved siden af 
Ulla. 

Vi havde ikke mulighed for at give Ulla en lille gave som tak for mange år og meget arbejde… derfor besøgte 
Søren Ulla privat i sidste uge og overrakte en lille gavekurv. Ulla hilser alle mange gange.  

      



Arrangementer resten af året. 
 

Nedestående er en liste af vore planlagte arrangementer af året. Og tror myndighederne også tillader.  

Vi passer selvfølgelig på med bedre plads i bussen mm og sprit (udvendig og indvendig).  

Der er pt ikke akut behov for kursus.  

Sociale arrangementer: 

Ud i det Blå  31.08 30 
   
Nordisk Film + 
Frederiksberg slot  09.09 30 
   
Byvandring 
Frederiksberg 21.09 30 
   
Byvandring 
Frederiksberg 28.09 30 
   
Folketinget  Nov 30 
   
Julearrangement  03.12 30 
   
Juletur inkl besøg 10.12 30 

   
  FRS  
   
  Kreds   

Ud i det Blå 2020 …. 
 

Som I kan se, er første arrangement vores udskudte ” Ud i det Blå ” og det bliver den 31 august. 

Som tidligere nævnt foregår turen i Jylland. Undtagelsesvis kan man pga unormale tider allerede nu 
tilmelde sig til Søren på andersen_soeren@hotmail.com.  

Du skal være på Skanderborg st senest med ICL 23 kl 9.29 afg KH 6.59  ( stiger du på undervejs kan IC 823 
med skift i Odense benyttes ). BEMÆRK DER KRÆVES PT PLADSBILLET TIL BEGGE TOG.  

Hjemrejsen foregår også fra Skanderborg kl  17.29 med ICL 58 ( med skift i Odense kan man komme til 
lokalstationer med IC 858 ) BEMÆRK AT DER PT KRÆVES PLADSBILLET TIL BEGGE TOG .   

I BESTILLER SELV PLADSBILLET.  

Sender som normalt indbydelse ud til denne tur – lidt senere… ligeså til de andre arrangementer.   

Vi kan max være 30 personer. 



Kan i nu alle have en god sommer til vi ses igen…. Der bliver rig lejlighed i 
sensommeren og efteråret.  

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste… 

 

 Carsten – Helle – Ena – Susanne – Søren og Erik…… 

 

 

              


