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Kun den der er sig selv bevidst 
kan ændre denne ulvetid. 
Der findes ingen ønskekvist 
som kan erstatte kamp og strid. 
Det eneste vi har i dag 
at sætte op mod magt og vold 
er styrken som udspringer af 
de svages stærkes sammenhold. 
 
Alene er du kun en brik 
i  større magters rænkespil. 
Men samlet er vi stadigvæk 
den største enhed der er til. 
En kæde smedes led for led. 
Og hele kædens kraft beror 
på din og min samhørighed 
med mennesker på denne jord. 
 
Man prøver på at binde os 
tl drømmen om et tomt forbrug. 
Men de skal aldrig finde os 
som slaver ved et ædetrug. 
Læg hånden i min hånd og mærk 
at slaveriet er forbi. 
Byd magten trods. Gør kæden stærk 
og slip de bundne kræfter fri.  
 

      Halfdan Rasmussen 
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og 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MEDBRINGES TIL MØDET DEN 10. FEBRUAR) 
 



 
Odense den 25 november 2017. 

 
Indkaldelse og dagsorden til 

GENERALFORSAMLING i 
DUI – LEG og VIRKE Korsløkke afdelings venne- og støtteforening 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
Lørdag den 10. februar 2018 kl. 15.00 
I afdelingshuset, Rødegårdsvej 315. 

 
DAGSORDEN. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning ved formanden 
4. Regnskab ved kassereren 
5. Bevillinger 
6. Indkomne forslag /senest 1 uge før til formanden) 
7. Valg              

 Formand (2 år) Jens Jørn Ivarsen 
 1 best. Medlem (2 år) Merete Nielsen 
 1 bilagskontrollant (2 år) = afdelingen 
 1 best. Supl. (1 år) 
 1 bilagskontrolsupl. (1 år) = afdelingen 
 

8. Fremtidigt arbejde 
9. Eventuelt 

 
 
Vi forventer at mødet tager ca. 1 times tid og foreningen er som 
sædvanlig vært ved kaffe og et stykke brød. 
 

På foreningens vegne, 
 
 
 
 
 

Odense den 25 november 2017. 
 

DUI – LEG og VIRKE Korsløkke afdeling 
 indkalder hermed til afdelingsmøde  

LØRDAG den 10. februar 2018 kl. 16.00 
I vores afdelingshus, Rødegårdsvej 315. 

 
DAGSORDEN.: 

 Valg af dirigent 
 Godkendelse af dagsorden 
 Beretninger 
 Regnskab 
 Indkomne forslag (senest 1 uge før til formanden) 
 Valg: 
 Formand (2 år) Jonna Ivarsen 
 2 best. Medl. (2 år) 
  Allan Schmidt 
  Malene Lauridsen 
 1 best.supl. ( 1år) Nina Jørgensen 
 1 bilagskontrollant (2 år) Gitte S. Hansen 
 1 bilagskontrollantsupl. (1 år) Tommy Olsen 
 3  delegerede til landsmødet   
 3 delegerede til årsmødet i Fællesledelsen Fyn 
 Fremtidigt arbejde 
 Eventuelt. 

 
Vi regner med at mødet tager et par timer, hvorefter vi 
hygger os med varm mad, herunder er afdelingen vært 
ved 1 øl eller vand samt 1 glas vin. I lighed med tidligere 
år, tilbyder Jonna at sørge for vores forplejning. Prisen 
er kun 30 kr./ voksne, 15 kr. / børn. 
Sidste tilmelding er tirsdag den 6.februar. 
 
Vel mødt alle sammen. 
  På afdelingens vegne                                       Jonna Ivarsen 


