April-maj 2022
Bowlsstævne den 30/3 2022
Vi har inviteret sjællanske bowlsklubber til
at deltage. I skrivende stund kommer der 12
hold udefra, men vi kan sagtens nå at blive
flere, da tilmeldningsfristen først er den
24/3 2022.

Holdledermøde den 5/4 2022
Den enkelte holdleder er blevet indkaldt,
men hvis du har forslag, som du vil have
taget op, er du meget velkommen til at
henvende dig til din holdleder.

Bestyrelsen er på valg! Vi opfordrer til at
du vil tænker over, om du vil stille dig til
rådighed for foreningsarbejde i IDA.

Bowlingstævne den 11/5 2022
Stævnet bliver afholdt i GMC og tilmelding
skal ske til din holdleder.
Københavns Firma Sport KFS er vært med
3 stk smørrebrød og stor fadøl.

Skovtur den 20/4 2022
Traditionen tro vil vi tage i Dyrehaven med
madpakke, egen drikkelse og travesko.
IDA sørger for en snaps på vejen til
Erimitageslottet, hvor vi finder et godt sted
at spise vores madpakke.
Vi mødes ved den røde port ved Klampenborg
station kl 10:30.

Årsmøde i IDA den 27/4 2022
Vi vil se frem til årsmødet og vi håber, der
er mange, der vil deltage.
Indkaldelse, dagsorden og tilmelding vil ligge
fremme, der hvor din aktivitet er.

FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN

Årsafslutning den 18/5 2022 kl
12:00 er på Restaurant Balkonen
Plejer er død, men vi fastholder traditionen
med at tage på Bakken til vores
årsafslutning.
Vi har fundet et andet sted, nemlig
restaurant Balkonen.
Der vil være buffet og øl/vand ad libitum
for prisen, der er 220,-. IDA giver et tilskud
på 28,-. Ikke medlemmer skal betale 248,-

Stævne i Nykøbing F.
Vi har fået meddelelse om, at det årlige
stævne i Nyk.F. ikke genopstår efter
coronaen lukkede det ned. Ildsjælene i Nyk.
F. vil ikke mere og der er ikke andre, der vil
overtage. Vi har haft mange gode ture
dertil.

Tur til Frihedsmuseet den 16/3
2022
Det var en oplevelse at se det nye
Frihedsmuseum. Vi fik udleveret en art
telefon, så vi kunne plotte os ind på alle
billederne og høre de forskellige historier.
Det brugte vi meget tid på. Det var nogle
barske år, men det passer godt på det, vi ser
i tv hver dag om Ukraine. Vi sluttede af med
fin frokost og lidt at drikke.
Vejret var dejligt med sol, så nogen valgte
at gå tur på Langelinie og andre fjumrede
rundt i Cityringen.
Tak for en god tur!
Kirsten

Kryds i kalenderen:

05.04.2022
11.04.2022
20.04.2022
27.04.2022
11.05.2022
18.05.2022
31.05.2022
01.09.2022

Holdleder-og bestyrelsesmøde
Påskeferie for gymnastik
Skovtur med madpakke
Årsmøde
Bowlingstævne i GMC
Årsafslutning
Sidste aktivitetsdag
Første dag i ny sæson

RIGTIG GOD SOMMER!
Vi ses igen til september

kontakt IDA udvalget :
Kirsten Schäffner, formand
Roland Petersen, kasserer
Eva Rasmussen, sekretær
Aase Jacobsen, medl.
John Nielsen

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