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Kære Alle medlemmer 

På Generalforsamlingen i 2015 blev vi enige om at den lukkede facebookgruppe skulle have en 

oprydning så det kun var betalende medlemmer der var at finde blandt gruppens 

medlemmer. Vi forventer at lave denne oprydning over de næste 14 dage, sådan 

som der blev advaret om på siden i januar måned. Der går ikke længe før 

Landskasseren sender opkrævninger ud til afdelingerne, så vær derfor opmærksom 

hvis din lokale forening allerede har sendt deres opkrævning til dig. 

Ifølge kalenderen skulle det lige nu være sommer, det er ikke alle der har opdaget det, særligt ikke 

vejrguderne. Men når du får slappet af og nydt den danske, eller hvor du nu nyder din sommer, er 

her en lille opgave du kan hjælpe med. I anledningen af vores 40 års jubilæum vil vi gerne have en 

festsang til middagen i Fåborg, det kunne være sjovt om der var flere der ville skrive et vers på 

melodien ”den er fin med kompasset”. Tanken er at vi modtager jeres forslag frem til 1. september 

og så har vi fundet en kyndig dame der vil sætte det hele sammen og lave et omkvæd. Verset kan 

handle om din lokale forening, om tanker du har gjort dig når du tænker på foreningen eller noget 

helt andet der passer i temaet. Vers kan sendes til Vivian på vivian.roth@hotmail.com husk at skrive 

sang i emnefeltet. 

Inden næste nyhedsbrev, kommer der til at ske flere ting;  

I august er der MSSM i Nyborg dette sker samme uge som der er 

Landsgeneralforsamling for repræsentantskabet i Danske 

Sømands og Udlandskirker, vi har i år besluttet ikke at sende 

nogen til MSSM, og i stedet deltage i repræsentantskabet. 

I september er der bestyrelsesseminar i Handelsflådens Velfærdsråd 

 

I oktober ses forhåbentligt mange af os til 

Landsgeneralforsamlingen, hvor der allerede er gode 

udsigter for mange tilmeldinger, der er også flere 

mænd der har vist interesse, og vi må da også sige at vi 

er glade for at vi har kunnet få Mikkel til at komme og 

fortælle om kursen mod fjerne kyster og familiens 

oplevelser i en weekend hvor han normalt ikke 

arbejder. Til dem af jer der har kigget på programmet 

for generalforsamlingen er det også grunden til at vi starter med foredraget i år, på den måde kan vi 

sende Mikkel hjem til sin familie i god tid. Men da Mikkel er gået med til dette som noget 

ekstraordinært, vil vi fra bestyrelsen gerne bede om at man er der til tiden. 

Disse ting vil vi selvfølgelig samle op på i vores næste nyhedsbrev 

Med ønsket om en god sommer 

Bestyrelsen 
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