
 

 
 
 
 

 

 

Marts-april 2022 
  

FORTSÆTTES  PÅ  BAGSIDEN  

HUSKAT  

 

 

KONTINGENTER OG 

BOWLINGGEBYR 2022. 
  

Beløbet skal betales senest 10. Januar 2022 
 

”Gamle medlemmer af IDA” skal betale 300,-

kr i kontingent. 

 

De medlemmer, der spiller bowling, skal 

yderligere betale 450,- kr, som også 

forfalder den 10. Januar 2022. 

 

Det er vigtigt, at du først betaler i januar, 

da vi regnskabsmæssigt skal have afsluttet 

2021. 

 

Hvis du er i tvivl, så kontakt din holdleder 

eller IDA på telefon 40712628. 
 

Indbetaling skal ske til reg.nr. 9570 

kontonr. 0012267193. 

 

Husk at påfører dit navn på indbetalingen 

 

 
 

 
 

Spring for livet på Frederiksberg 

den 3. marts. 

 
Lige som på Nørrebro, er der Spring for livet på 

Frederiksberg. Dog i mindre målestok. 

Arrangementet foregår fra 9:30-14:00 i 

Frederiksberghallerne, Jens Jessensvej 20. 

Tilmelding på 

hhtps://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202221955

002 af hensyn til forplejning. 

 

 

Orientering om nyt gulv i GMC 

 
Gulvet i hele underetagen i GMC skal 

renoveres.  

Der vil i perioden blive en del støj. 

Der er nu lidt mere orientering, som du kan 

se på kontoret. 
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Teatertur  
 

Den 1. februar var 20 personer heldige at 

modtage billetter til Folketeatret, 

forpremiere på ”Regnormens liv” med Preben 

Christensen og Ellen Hillingsø. 

Stykket handler om H C Andersen, der søger 

trøst hos ægteparret Johanne og John 

Ludvig. 

Vi var flere, der sluttede af med at gå i 

Rosengården og drak et glas vin. 

En hyggelig eftermiddag! 

Kirsten 

 

Opråb       
 
Vi bruger nyhedsbrevet til at orientere om 

stort og småt, så derfor ville det være rart, 

hvis IDA medlemmer skrev til nyhedsbrevet, 

så vi alle kan være orienteret om, hvad der 

foregår i foreningen. 

 

Bowlsturnering den 30. marts 

2022. 
 Vi har søgt og fået bevilget penge til at 

kunne afholde en bowlsturnering i GMC. Det 

er tanken, det skal være bowlspillere fra 

Sjælland, men alle bowlsspillere er 

velkomne, så længe der er plads. 
Vi glæder os til at prøve.  

Karen, som er primusmotor for Bowls 

Danmark, kommer og hjælper os.  

Tilmelding og betaling skal ske senest den 

24/3. 

 

 
 

 
Kryds i kalenderen:   

03.03.2022  Spring for livet på Frederiksberg 

16.03.2022 Tur til Frihedsmuseet 

30.03.2022 Bowlsturnering i GMC 

05.04.2022 Holdleder-og bestyrelsesmøde 

11.04.2022   Påskeferie for gymnastik 

19.04.2022   Påskeferie slut 

20.04.2022 Skovtur med madpakke 

27.04.2022 Årsmøde  

18.05.2022 Skovtur og afslutning  

 

Vi prøver at overholde planen, men der kan ske 

ændringer! Det har vi lært de sidste 2 år. 
 

 

kontakt IDA udvalget : 

 
Kirsten Schäffner, formand               40712628 

Roland Petersen, kasserer  40798828 

Eva Rasmussen, sekretær  24421236 

Aase Jacobsen, medl.  29823914 

John Nielsen   40506688 

IDA kan også nås på mail til: 

ida@koebenhavnsfirmasport.dk 

http://www.koebenhavnsfirmasport.dk/
mailto:ida@koebenhavnsfirmasport.dk

