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Обіжник ч. 1/05 
 

До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
  19 січня 2005 

 

СПРАВИ:  1. Засідання Таборової Комісії 

2. Членські внески 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

В надії, що всі провели веселі свята Різдва Христового та розпочали новий 2005 

рік з новим запалом до праці, подаємо слідуючі короткі повідомлення: 

 

1. Засідання Таборової Комісії 

 

Повідомляємо, що в неділю 27 лютого 2005 в Тарасівці відбудеться засідання 

Таборової Комісії, яка підготовляє цьогорічні літні юнацькі табори. До участи 

запрошуємо представників осередків та тих осіб, які готові увійти до складу 

команди і виховного звена. На засіданні, між іншим, будуть розглянені різні 
пропозиції відносно відзначення 40-ої річниці таборування на Тарасівці. 
Початок о год 11.00 ранку. За дальшими інформаціями просимо звертатися до 

провідників Таборової Комісії, подруг Наталі Волосецької (тел: 07815 777 383 

або woloseckyj@cym.org) і Катрусі Замулінської. 
 

2. Членські внески 

 

Просимо управ осередків при пересильці членських вкладок до канцелярії 
Крайової Управи також включити повні списки тих членів, що заплатили 

влкадку. Дуже часто від осередків отримуємо лише загальну суму під назвою 

“членські вкладки” без жадного пояснення чиї саме це вкладки. Такі списки 

також устійнуть точний стан членства на нашому терені. 
 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 

 

 

Богдан Прихідний                                            Роман Панас 

           голова                                                     діловий секретар 



Circular No 1/05 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

19 January 2005 

 

ITEMS: 1. Meeting of Camps Committee 

2. Membership Fees 
 

Dear Members 

 

We hope everyone had a pleasant Christmas and has started the New Year with 

renewed energy and optimism. Please note the following: 

 

1. Camps Committee Meeting 

 

The first Camps Committee meeting of the year will take place in Tarasivka on 

Sunday 27 February 2005 from 11.00 am. Representatives of all oseredky are invited 

to attend as well as those individuals who intend or are willing to take part in this 

summer’s youth camps as members of Komanda and/or Vykhovnyky. One of the 

items on the agenda will be plans to celebrate the 40
th

 anniversary of camping at 

Tarasivka. Further information is available directly from the Camps Committee 

leaders Natalia Wolosetska (tel: 07815 777 383 or woloseckyj@cym.org) and 

Katrusia Zamulinska. 

 

2. Membership Fees 

 

Could all Branch Committees (oseredkovi upravy) please ensure that they include a 

full list of everyone who has paid their membership when sending over the fees to the 

National Committee. We frequently receive a general lump sum entitled “membership 

fees” with no indication as to who has actually paid this. A detailed breakdown will 

ensure that we are able to maintain an up-to-date record of all paid-up members. 

 

 


