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 GODT NYTT ÅR!
Årets første utgave av Notabene er i farta. Nå er 

vårsemesteret i gang og vi kan by på både QUIZ og 
tradisjonelle fellesmøter sammen med Sande!ord Ys 
men. Etter reglene blir det også som vanlig 
generalforsamling i mars. Jeg håper et er litt for en hver 
smak. I tillegg til dette er det fem bibel / samtale / KM-
ringer- grupper (kjært barn har mange navn) i gang.

Hovedstyret møtes jevnlig og sørger for at alt er som 
det skal være. Det har vært mye fokus på Ten Sing, for 
vi ønsker at dette skal være et godt tilbud. Vi ønsker 
flere aktiviteter, og er åpne for innspill og forslag fra 
medlemmene. 

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. og jeg satser 
på at det går greitt med å få ja-svar fra de som blir spurt 
i år også...

Det er sikkert mange som har fått med seg at 
Norges KFUK-KFUM har vært en del i mediebildet 
den siste tiden i forbindelse med øknomiske problemer. 
Jeg vil understreke at det ikke er en økonomisk krise, 
men det har vært et overforbruk gjennom flere år, som 
hvis det fikk fortsette, ville føre til tom kasse om fem år. 
Med et budsjett i balanse vil det gå bra. Nå har det vært 
en fantastisk respons fra medlemmene i form av 
giverglede, men det kunne ikke forhindre at 
forbundsstyret måtte gå til det skritt å si opp noen 
trofaste medarbeidere ved hovedkontoret.                            

Det tynnes i rekkene våre. I den siste tiden er det 
flere av våre kjære og trofaste medlemmer som har gått 
bort. Etter hver enkelt blir det et tomrom, men vi må ta 
fram de gode minnene og takke for hva hver enkelt har 
gitt oss og foreningen gjennom mange år. Vi lyser fred 
over deres minne! La oss også huske på de som nå er i 
sorg over å ha mistet en av sine kjære.

I ærbødighet: Egil



GENERALFORSAMLING 
2009 

Vi innkaller til generalforsamling I 
Sandefjord KFUK-KFUM onsdag den 
25. mars kl. 19.30 i Rådhusgata 1. 
Saker til generalforsamlingen må være 
hovedstyret i hende innen 22. februar.

Fellessamlinger med Sandefjord YMC og Sandefjord KFUK-KFUM 
kl. 19-21 i peisestua på Sandar menighetshus mandagene: 

2. februar 16. februar

Jørgen Karlsen Thor Østby

“Dikterpresten Petter Dass” “Verdifulle eldre”

Fellesmøte med Sandefjord YMC, Bugården YMC og Sandefjord 
KFUK-KFUM (tid og sted kommer senere): 

16. mars

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal

“KFUK-KFUM i bevegelse. Status og utfordringer”
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QUIS -kvelder
Gikk du glipp av eller kunne du ikke komme på høstens QUIZ har du nye 

sjanser på følgende søndager:

8/2, 8/3 og 26/4.
Kokka 19.00 i Rådhusgata 1

Tre runder med spørsmål, enkel bevertning, til ettertanke og høy sosial faktor
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