
 
 

 

Indbydelse til julekredsmøde d. 27. november 2019 
 

Traditionen tro holder FDF Torsted juleafslutning for  

alle vores fdf’ere, forældre og søskende 

 
Kl. 17.00  Julegudstjeneste i Torsted Kirke 

 

Ca. kl. 17.30  Vi fortsætter med julehygge i Torsted Sognehus, hvor der vil blive serveret 

aftensmad – medbring selv tallerkner, glas og bestik!  

 

Ca. kl. 18.30 Generalforsamling – se dagsorden på næste side 

Under generalforsamlingen vil der være højtlæsning for børnene samt en lille 
slikpose til alle tilmeldte børn 

 

 Ca. kl. 19.15 Vi danser om juletræ og ønsker hinanden en god jul  

 

Kl. 19.30 Tak for i dag 

 
 

Tilmelding nødvendig og foregår i år via felxtilmeld på http://flexbillet.dk/fdftorsted/jul 

Prisen er 30 kr. pr. person og dækker mad og slikposer.  

 

Pga. madbestilling er der tilmeldingsfrist den 20. november 2019 
 

 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften! 

Ledere og bestyrelse i FDF Torsted 
 

NB: Der er FDF opstart igen ONSDAG DEN 8. JANUAR 2020 
 

  

         

HUSK dagsorden til generalforsamling på næste side! 

http://flexbillet.dk/fdftorsted/jul


 

Indkaldelse til generalforsamling i FDF Torsted 
 

FDF Torsted indkalder hermed til generalforsamling 

onsdag d. 27. november 2019 kl. 17.00-19.30 

i sognehuset v. Torsted Kirke 

 

Vi har brug for hjælp til bestyrelsesarbejdet i FDF Torsted og vil gerne komme med et opråb til jer 

forældre! Foreningen kan ikke bestå, hvis ikke der tilføres kræfter der kan være med til at yde en lille, 

frivillig indsats for vores børn og unge. 

Bestyrelsesarbejdet er medvirkende til at støtte op om børne- og ungdomsarbejdet i Torsted. Vi ønsker, 

at børn og unge i Torsted har mulighed for at få gode oplevelser i naturen og opleve at være en del af 

et større fællesskab hvor der er plads til alle. Nogle af vores fokuspunkter er:  

 Børn og unge i fokus 

 Oplevelser på tværs af alder 

 Fællesskab og sammenhold 

Hvis du ønsker at få indflydelse på eller støtte børne- og ungdomsarbejdet i Torsted, så mød op og vær 

med! Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du velkommen til at kontakte vores 

bestyrelsesformand Anja Skjold på tlf. 30246454 eller på anja8700@hotmail.com. 

 

Dagsorden til generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab  

4. Valg til kredsbestyrelsen  

 Anja Skjold (formand) er på valg og ønsker ikke genvalg 

 Jette Andersen (sekretær) er på valg og ønsker genvalg 

5. Valg af suppleanter  

6. Valg af revisorsuppleant  

7. Eventuelt 

 

Såfremt I har punkter til dagsordnen bedes I sende dem til anja8700@hotmail.com senest 14 dage før 

generalforsamlingen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Anja Skjold 

Bestyrelsesformand i FDF Torsted 

mailto:anja8700@hotmail.com

