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Kære Alle ! 

Som vi skrev om i vores julehilsen, så er vi glade for at kunne meddele, at Lillian og jeg 

har fået Britt Olsen med i vores arbejdsgruppe. 

- Lillian er som førhen den bedste til at komme med ideerne og lave aftaler, selvom vi 

her er flinke til at deles lidt om opgaverne efter bedste evne 

- Kirsten vil som hidtil tage sig af udsendelse af invitationerne og tilmeldingerne samt 

regnskab 

- Britt tager sig af hjemmesiden og er vores fotograf på turene, ligesom også Britt 

kommer med gode emner til vores ture. 

 

Kort sagt er vi gode til at samarbejde om tingene, og allerede nu har vi lagt et fint 

program med flere gode ture både her i foråret og til efteråret 2017, som vi glæder os 

til at præsentere for jer. 

 

I kan, naturligvis som før, stadig tilmelde jer direkte til Kirsten på hendes mailadr. 

kirstenkann@hotmail.com  

 

MEN nu kan I også tilmelde jer direkte på vores nye hjemmeside kulturklb.dk:  

Tryk på knappen, hvor der står ”TILMELDING”, og hvis I bliver spurgt, om I vil skifte 

apps, fordi Microsoft prøver at åbne Outlook, så svar JA. 

Tilmeldingen videresendes automatisk til Kirsten, som på sædvanlig vis vil kvittere for 

modtagelsen. 

 

Vi håber I alle vil få glæde af vores hjemmeside, hvor I bl.a. i arkivet kan se hvilke 

ture der gennem årene siden 2011 har være arrangeret, ligesom der vil være en del 

billeder fra turene. Der er også en ”kontakt” rubrik, hvorfra I kan skrive til os, bl.a. 

hvis I har gode forslag til arrangementer. 

 

Invitationerne vil, så snart de er udsendt til jer, blive lagt på hjemmesiden, så man hele 

tiden kan finde alle oplysninger dér. 

 

Da det er nyt, at vi har en hjemmeside, vil Britt meget gerne have jeres kommentarer 

og input til sit arbejde med hjemmesiden. 

 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

Mange hilsner og på gensyn til vores arrangementer 

Lillian, Britt og Kirsten 

http://www.kulturklb.dk/
mailto:kirstenkann@hotmail.com

