Kun nye medlemmer
Kontingent fra 01-01-20 – 31-05-20
kr. 350,00
Bowlingspillere skal yderligere betale
kr. 450,00
Indbetaling skal ske til bankkonto i
Danske Bank
Registrering 9570 Konto nr. 0012267193

Gymnastikholdene holder vinterferie
Uge 7, den 10.-11.-13. februar.
Bankospil
Bankospillet d. 22. 01. 2020 blev aflyst p.g.a.
manglende tilslutning.

Februar Marts 2020
20192019Januar/februarNovem
ber/december
Brønshøj
Kirke d. 19. 02.2018
2020
.Vi mødes på Brønshøj Kirkevej 8
Kl. 10:30.
Efter kirkebesøget tager vi til BIG og
spiser frokost i DalleValle.
Brønshøj Kirke er grundlagt af biskop
Absalon (1128-1201), der grundlagde
København. Af et Pavebrev fra 1186
fremgår, at Valdemar den Store havde
skænket Absalon Landsbyen Havn med
borgen samt en mængde jordegods fra
Nærum i nord over Brønshøj til Tårnby på
Amager.
Husk at tage kontanter med til betaling af
spisningen.

Tillykke til Kurt der bliver 95 år
d. 12. 03. 2020.
Bowlsturnering 24. 03. 2020
Invitation til bowlsturnering den 24. 03.
2020 kl. 11:15.
Vi mødes i bueskyttelokalet lokalet får en
kop kaffe samtidig med, vi bliver delt op i
hold.
Det koster kr. 20,00 at deltage.
Tilmeldingslister vil blive fremlagt, sidste
tilmeldingsfrist er d. 17. 03. 2020.

FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN

Julefrokost den 04. 12. 2019 på
Lynetten.
Igen i år var vi ved vandet og blev budt
indenfor i hyggelige lokaler med udsigt over
havnen.
Mad og drikke blev taget godt imod og der

Ved hver bane stod 2 IDA medlemmer den
ene hjalp med at få kuglen til at rulle det var
svært, den anden løb konstant efter
kuglerne der havnede mange forskellige
steder, efter et par spil gik det meget
bedre.
Vi havde nogle sjove timer, alle var glade, vi
sluttede af med kaffe og småkager.

var igen ros til køkkenet.
Sange blev sunget, ris alamande blev spist og
mandelgaver blev givet til de heldige, der
havde en hel mandel.
Københavns Firmasport gav en genstand i
anledning af vores flotte idrætspris.
Stor tak herfra!

Omklædning
Det indskærpes, at vi benytter
omklædningsfaciliteterne i centeret.
Elevatornøgle
Det er muligt at låne en elevatornøgle i
informationen mod aflevering af pant.

Besøg af 3 F’s efterlønsafdeling

Kryds i kalenderen:
19. 02. 2020
27. 02. 2020
24. 03. 2020
04. 05. 2020
27. 05. 2020

Besøg Brønshøj Kirke
Spring for livet
Bowlsturnering
Nykøbing træf
IDA afslutning

kontakt IDA udvalget :
Den 21. 01. 2020 havde vi besøg af 3 F’s
medlemmer.
Der kom 21 spændte personer
kl. 11:30, der var ingen der havde prøvet at
spille Bowls før. Vi havde rullet 5 baner ud
så alle kunne få så meget spilletid som
muligt.

Kirsten Schäffner, formand
Bent Korsfelt, kasserer
Per Klitfod, sekretær
Eva Rasmussen, medl.
Aase Jacobsen, medl.
Kurt Horn suppl.

IDA kan også nås på mail til:
ida@koebenhavnsfirmasport.dk
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