Nyhedsbrev
Juni 2017

Nyt fra bestyrelsen:
Vi afholder et forældremøde sammen med opstarten 23/8, hvor vi blandt andet vil informere
om nogle de ændringer, der er sket i år, om økonomi og hvad vi arbejder hen imod. Vi håber at
se rigtig mange forældre til en hyggelig grillaften. (se under Nyt fra lederne)
Betalinger
Som tidligere nævnt vil vi godt bede jer angive tydeligt, hvad I betaler for samt navn eller
medlemsnummer på medlemmet i betaler for, når I overfører penge til vores konto. Så har vi
meget lettere ved at identificere betalingerne – på forhånd tak.
Informationer fra kredsen:
Vi skal til at bestille varer fra 55o nord. Så skal du have noget med, skal du huske at give Helle
besked senest 14/6-17. Med de nye porto regler fra FDF, så bestiller vi kun, når der er samlet
bestillinger for i alt 1000 kr. pr gang – så vi ved ikke hvornår næste bestillings ”chance”
bliver.😊 Du bedes sende en besked til Helle enten som SMS til 28716464 eller mail til
hellemor54@gmail.com .
Kontingent:
Kontingent opkræves halvårligt – næste gang i august. Hvis du vil have din opkrævning på
mail, skal du give Helle besked senest den 15/7-2017. Du bedes sende en besked til Helle
enten som SMS til 28716464 eller mail til hellemor54@gmail.com .
Nyt fra lederne:
• Sommerafslutning holdes onsdag den 21/6-17. Grupperne samles som til almindelige
møder. Altså Puslinge & tumlinge kl. 17 og Pilte, væbnere & Seniorvæbnere kl. 19.
• Sommerlejren står for døren! Husk at tilmelde til alletiders fede sommerlejr som
afholdes i uge 29. Den starter lørdag i uge 28 og slutter fredag i uge 29. (17/7-21/7)
Sommerlejr koster 850 kr. og betaling sker ved tilmelding. Der er fælles buskørsel i år,
så der er ingen ”problemer” omkring aflevering eller afhentning – det sker i
kredshytten! Sidste tilmeldingsfrist er 1/7-17. Invitation er udsendt tidligere, men I får
den lige igen sammen med dette nyhedsbrev.
• Opstart efter ferie er 23/8-17 kl. 17 med grillaften. Man skal selv have kød med til
grillen men tilbehør og saftevand sørger vi for. Det koster 25 kr. pr person. (Der er
samtidig forældremøde – se under Nyt fra kredsen)
• Mærker uddeles på sommerlejr – og ellers på opstartsmødet i august.
Ledere og bestyrelse i FDF Nykøbing ønsker alle en rigtig dejlig sommer – og glæder os til at
se jer alle til en ny sæson i august.

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 kredsen via vores Facebook gruppe, kalender osv.)

