
Sprog, sang, mening og mod - det danske mindretal i 100 år

fredag, den 28. maj 2021 til søndag, den 30. maj 2021
De danske årsmøder i Sydslesvig 2021

Som taler ønskes (mest ønskede øverst)

Distrikt

eftermiddagsmøde

aftenmøde

indendørs

udendørs

nej ja

nej ja

Vil der deltage børn? >

nej ja

er der planlagt aktiviteter?

Arrangeres der fællesspisning - hvis ja, hvad?

Er der en fast forbindelse, navngiv orkestret her

nej ja

Ønkes FDF-orkester > hvor stort må det være?

ikke privat skole forsamlingshus

Orkestret indkvarteres

Såfremt orkestret indkvarteres, angiv hvorhenne

Hvordan klares bespisning af orkestret?

Amt

Mødested

Adresse

Postnummer By

Telefonnummer

kontaktperson/mødeleder

Adresse

E-mail-adresse

Postnummer By

Telefonnummer

Til underholdning ønskes (mest ønskede øverst)

Mobilnummer

Mødedato Mødet starter klokken

Talere koordineres og aftales via generalsekreta-
riatet. Sydslesvig- og ungdomstalere må aftales
direkte, dog bedes det meddelt til generalsekreta-
riatet efterfølgende eller nedestående:

Træffer distriktet selv aftaler og ønsker refusion
af honorar og/eller kørsel, angives underholderens
navn, adresse, telefon og mail-adresse samt
honorar- & kørselsaftale + evt. bankforbindelse:

Hvilke børneaktiviteter er der planlagt?

ja

Ønskes en Sydslesvigtaler & træffes selv aftale?

ja nej

Ønskes en ungdomstaler & træffes selv aftale?

ja nej

ja nej ja

Er der plads til orkestret i mødelokalet & kan det evt. bruges til underholdning?

ja nej

ja nej

Skal orkestret gå i optoget?

Årsmødeskemaet ønskes retur senest den 08.03.2021 via det lokale sekretariat og per mail til kultur@syfo.de. 
Ved senere aflevering kan der muligvis ikke tages hensyn til de indsendte ønsker!

nej
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