Glade jul, dejlige jul…
Eleverne daler ned i skjul….
…og øv, hvor er det ærgerligt – nu synes vi lige det gik så godt, og bum så landede Omikron-varianten. Det er igen i år en
trist måde at gå på juleferie på – men ferie bliver det… og jeg håber, at I alle kommer godt og sikkert igennem den.
Vi har igen i år været igennem nedlukninger, aflysninger, hjemsendelser, test, vaccination m.m. – samtidig med at vi har
passet kontoret og vores vanlige opgaver. I hovedbestyrelsen lykkedes det endelig at mødes (næsten) fuldtalligt her i
november for at planlægge det årsmøde, som vi glæder os til at få fyret af i efteråret ’22.
Her i vores lille julehilsen kan du læse om forårets regionsmøder – vi håber, I endnu en gang bakker op om dem…. Husk
det er her, du møder det tætteste netværk og har mulighed for at komme ind i bestyrelsen.
I 2022 er der valg til hovedbestyrelsen i region Sjælland (hvor der mangler et medlem) og i region Midtjylland.
Suppleanterne vælges hvert år i alle 5 regioner.

Rigtig glædelig jul og ha’ et fantastisk nytår – jeg glæder mig til at se jer i 2022.
Mange kærlige hilsner
Gitte Boelt
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Kære sekretærer i Region Syddanmark!
I kan godt begynde at glæde jer, for vi har noget helt specielt i vente til jer i foråret. Vi er ved at planlægge et ”fængslende” regionsmøde. Vi
bevæger os lige lidt ind i region Midtjylland, for vi skal besøge Horsens Statsfængsel, hvor vi bliver vist rundt med guide.
Efter rundvisningen håber vi at alle får udgangstilladelse ;-) og så tager vi til Amalielund Mad for at spise og vælge suppleanter.
Vi glæder os til at være sammen med rigtig mange af jer, så derfor skal I sætte kryds i kalenderen ved den 5. april 2022.
Kærlig hilsen Birgitte, Anita, Anne, Jette & Judith

Kære sekretærer i Region Hovedstaden!
Region Hovedstaden er i fuld gang med at planlægge forårets regionsmøde – datoen er nu fastlagt og det bliver den 21. april 2022 – så sæt
allerede nu – et stort X i kalenderen ☺
Vi kan løfte lidt af sløret for hvad der skal ske – og det er en rundvisning på Frederiksborg Slot i Hillerød.
Vi arbejder nu videre med arrangementet og sender en indbydelse ud i foråret. Vi glæder os til at se jer igen ☺
De bedste julehilsner fra Jette, Nete, Malene K., Lene & Malene A
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Kære sekretærer i Region Sjælland!
Sæt kryds ved den 27. april 2022, hvor vi skal på Holmegaard værk – Nordens nye museum for glas, keramik og design. Museet er beliggende i
de smukke, naturskønne omgivelser på Sydsjælland, lige uden for Næstved – blot et stenkast fra Holmegaard Mose, som gennem tiden har
leveret tørv til glas ovnene og inspireret designere verden over.
Forbered jer på en oplevelsesrig dag med glaskunst, keramik, kulturhistorie og natur i højsædet – alt sammen krydret med gastronomi på højt
niveau. Invitation og mere info i det nye år.
Mange julehilsner fra Kristine Malene, Vibeke og Annette

Kære sekretærer i Region Midtjylland!
Sæt allerede nu X i kalenderen ved torsdag, den 28. april 2022, hvor vi i Region Midtjylland tager vestpå til vores årlige regionsmøde! De
nærmere detaljer om arrangementet udsendes i februar måned.
Venlig hilsen Line, Mette, Krestine, Lotte, Lisbeth & Gunver

Kære sekretærer i Region Nordjylland!
Vi er ikke nået helt i mål med forårets arrangement. Vi har en plan, men aftalerne er ikke endelige endnu. Vi vil dog gerne løfte sløret lidt - vi
håber nemlig at kunne byde på et foredrag med Rikke Nielsen om Lykkeliga. I får en indbydelse, når arrangementet er helt på plads.
Indtil da vil vi blot ønske jer alle en rigtig glædelig jul og på gensyn i det nye år - Lisbet, Mariann, Charlotte, Lene & Linda
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