Nyhedsbrev
Februar 2017

Velkommen til FDF Nykøbing Sj. ”nye” nyhedsbrev.
Det er tanken at nyhedsbrevet skal udkomme hver anden måned med informationer fra
bestyrelse og ledere, samt små anekdoter om ”hverdagen” i kredsen. Byd endelig ind, hvis du
har noget, du synes skal med. Nyhedsbrevet sendes fremadrettet ud pr mail, så for at være
sikker på, at vi har din mailadresse korrekt noteret, bedes du sende den til
majbritt.711@gmail.com med angivelse af dit barns navn.
Nyt fra bestyrelsen:
FDF Nykøbing Sj. holdt bestyrelsesmøde den 13/12-16, hvor der blev konstitueret en ny
bestyrelse.
Christina Gobert stoppede som formand – men fortsætter i bestyrelsen. Den nye formand blev
Maj-Britt Kjerrumgaard. Derudover består bestyrelsen af Helle Jørgensen (kasserer), Diana
Wandahl (lederrepræsentant), Kristina Sørensen (forældrerepræsentant), Dennis Hougaard
Nielsen (kredsleder), Bodil Brockmann (forældrerepræsentant) og selvfølgelig fortsat Christina
Gobert (forældrerepræsentant).
Informationer om kredsen:
Som nogen måske allerede har set i FB gruppen, så har vi lavet en offentlig google
kalender med kredsens aktiviteter. Kalenderen kan hentes ind i din egen google
kalender og dermed ind i din kalender app på din smartphone. For at få den ind,
skal du:
1. have en google konto (de er gratis)
2. ”kalde” den offentlige kalender under det afsnit der hedder Andre Kalendere ved
at klikke på . Her vælger du den funktion der hedder Tilføj via webadresse.
Adressen er:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=jg1fu79i6u1tdo40um7usksacs%40group.calendar.google.com&ctz
=Europe/Copenhagen

Kalenderen kan også findes på kredsens hjemmeside www.fdf.dk/nyksj og på FB gruppen FDF
Nykøbing Sjælland.
Der kommer løbende nye ting i kalenderen ligesom der kan ske ændringer – så husk at holde
dig ajour. 
Kontingent:
For at lette kassererens arbejde mht. kontingent, vil vi meget gerne kunne sende
kontingentopkrævningen på mail. Derfor vil vi godt bede dig give en tilbagemelding med din
mailadresse til Helle, hvis det er den vej, du vil have opkrævningen.
Kontingent opkræves halvårligt – næste gang i august. Derfor skal Helle have din mail
tilmelding senest den 1/7-2017. Du bedes sende en besked til Helle enten som SMS til
28716464 eller mail til hellemor54@gmail.com .
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Mærker:
Vi har gået og ventet på de nye mærker – nu er de her endelig – så nu kan de endelig blive
delt ud  Vi gør opmærksom på at mærker koster 10 kr. stk.
90 års fødselsdag:
FDF Nykøbing Sj. bliver 90 år i år – helt præcis den 27/3-2017. Det skal selvfølgelig fejres
behørigt – dog tillader vi os at fejre det den 25/3-17, så det kan blive gjort med maner  Så
sæt allerede nu kryds i kalenderen! Mere info følger senere.
”Venskabskreds”:
Vi har et stort behov for at få nogle flere arbejdsdygtige hænder til at hjælpe
med de fysiske arbejdsopgaver i hytten/på pladsen. Til det har vi brug for DIN
hjælp som forældre! Vi vil derfor sætte gang i en ”VENSKABSKREDS” bestående
af jer forældre. Du kan læse mere om venskabskredsen på det vedlagte bilag.
Kontakt Jonas for mere info på mail taheina79@gmail.com eller SMS 50992995
Nyt fra lederne:
Husk tilmelding til kredsweekend – weekenden holdes den 24. -26. februar 2017. Vi afslutter
med fastelavnsarrangement v. kirken søndag kl. 14.
Se info seddel vedr. detaljer.

Det var nyhedsbrevet for denne gang.
Mvh
FDF Nykøbing Sj.
(Ps. Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde det ved at sende en mail til
majbritt.711@gmail.com med emne AFMELD FDF NYHEDSBREV– så vil du fremadrettet ikke modtage det. Men du
skal så selv sørge for at holde dig orienteret om hvad der sker i foreningen via vores facebook gruppe, kalender osv.)

