
                

 

Nyhedsbrev marts 2020 …. 
Kære alle sammen …..  

Der sker mange kedelige ting i Danmark pt. Lad os håbe, at det snart er ovre. Indenfor foreningen følger vi 
myndighedernes råd og vejledning, og informerer når der er forhold I kan have glæde af ifh til jeres 
medlemskab.   

Privat er der sikkert mange af os, der er sendt ” hjem ” fra de job – lønnet eller frivillige, som vi har for at 
holde os i gang. Tiden kan være lang og der bliver lavet al det vi indtil krisen ikke fik nået eller lavet…. Samt 
læst bøger mm. 

Derfor er vores nyhedsbrev ikke heller langt – det er ikke mange informationer vi får – men dog er der 
nogle positive ting midt i al det kedelige…. 

Overenskomstforhandlingerne er i gang…  
FRS har fået et føl…   
Vi har spurgt Helle om hun havde mod på at hjælpe den valgte bestyrelse. Svar var positivt. 

Føl er noget vi alle i bestyrelsen har været … man bliver betragtet som 100 % bestyrelsesmedlem – men 
uden stemmeret. Ingen af os kan huske hvornår vi har stemt om noget. 

Her et lille skriv om Helle : 

Jeg hedder Helle Bøgebo er 58 år ,  
Har været på Kh det gl østre og i Sølvgade afregningen.   
Har været tjenestemand og er gået på Pension /Førtids og tjenestemandpension,  
Bor i Greve/Hundige. Og er frivillig på vores lokale plejehjem og i vores lokale  
kirke som madmor til div arrangementer . 

 

                           



Udflugter - Kurser 
 

Vores førstkommende udflugt er besøg på OBV – 2 pladser ledig / max 30 personer den 15 april.  

Vi vil ca 01 april tage stilling til, om vi kan gennemføre den. Deltagerne vil få direkte besked + vi vil skrive 
det på Facebook.  

Vi kører efter det skema, som vi har sendt ud indtil vi er tætter på arrangements dato.  

I løbet af ugen kommer indbydelse til Rundtur på Christianshavn (tilbud til alle de der ikke kom med i 2019) 

Ligeledes vores byvandring i Fredericia med Mogens ( Fællestur.)  

Kurser er også på vej – men ligeledes her afventer vi situationen. Jeg har ok fra HK T/J på dato sidst i maj ( 
efter overenskomsterne er faldet på plads ). 

 

Årsmøde 29.01 12.00  
Opfølgning på Christianshavn 27.04 15.30 Christiansh 
Rundtur i Fredericia ( Mogens ) 26.05 15.30 FA 
Frederiksberg Byvandring 11.05 15.30 Frederiksb 
" Ud i det Blå " 09.06  10.00 ?? 
Nordisk film og byvandring 
Valby 09.09  10.00 Valby 
    
Folketinget Nov 15.30  
Juletur 10.12 12.00 ? 

    
Temamøder     

    
Kurser - der planlægges x antal kurser i 2020 for både FRS og 
Kredse ) 

    

    
Kreds       

    
Opfølgning på Christianshavn 27.04 15.30 Christiansh 
Frederiksberg Byvandring 21.09 15.30 Frederiksb 
Frederiksberg Byvandring 28.09 15.30 Frederiksb 
Juletur 03.12 16.00  ??  

 

 

 

 



Dette er nok det sidste nyhedsbrev inden Påske – derfor ønsker vi jer alle en god påske OG ikke mindst at 
I ikke løber ind i virus. Hold jer til myndighedernes anvisninger…  

Mange positive hilsener  
 

                              

Erik – Ena – Carsten – Susanne – Helle og  Søren  

Nyt foto bliver taget når vi igen kan mødes….  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


