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Så er det tiden til mit første nyhedsbrev som formand.
Nyt fra bestyrelsen.
Efter forældremødet i Marts kom der jo lidt ændringer i FDF Nykøbing Sj`s bestyrelse.
Helle forlod posten som kasserer efter mange gode år. Vi skylder alle Helle et stort og
rungende TAK for det arbejde, som hun har lagt i kredsen i egenskab af mange ting, men her
senest som kasserer. Heldigvis har vi stadig Helle i bestyrelsen, nu som menighedsrådsrepræsentant.
Der kom også andre ændringer i bestyrelsen. Kristina og Christina forlod os af private årsager.
Der skal også lyde et stort TAK til dem for det engagement og arbejde de har lagt i kredsen.
Kristian Kirk og Karsten Pedersen er trådt ind som forældrerepræsentanter. Velkommen til jer,
vi glæder os til en godt samarbejde.
Diana er valgt som lederrepræsentant, med Carina som suppleant. Tennis er stadig kredsleder
og har dermed en plads i bestyrelsen.
Maj-Britt har overtaget posten som kasserer, så fremover er det Maj-Britt, der sender
opkrævninger ud og holder styr på at vores økonomi ser fin ud.
Formandsposten landede hos mig, Bodil. 😊 Har I undringer, spørgsmål eller gode ideer, så er
det mig, I skal hive fat i.
Jeg startede i FDF´s bestyrelse for ca 7 år siden og har hele tiden været forældrerep. Jeg er mor
til Anton på 18, som er senior og lederassistent. Udover det tager jeg gerne med FDF ud som
tante, hvis det skal være lidt primitivt. Jeg har haft den glæde at være afsted med kredsen på
sidste landslejr og tager i Maj med på mit andet væbnermesterskab.

55 Nord.
På sidste bestyrelsesmøde beluttede vi at kredsen ikke længere formidler køb hos 55 Nord. Hvis
I skal have varer der, er det på egne vegne. I er dog velkomne til at spørge ud på vores
facebookside om der er nogen der skal have noget med, så I evt. kan dele porto.

En lille reminder.
Vi oplever at der desværre at der er flere, der glemmer betale de 0.75 øre i gebyr, når man
bruger mobilepay til betaling! Det koster det for os hver gang, der er en mobilepay-transaktion.
I det lange løb er det en del penge, som kunne gå til børnene. Så husk at mange bække små.......
og læg 75 øre til når du bruger mobilepay.
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Væbnermesterskabet i Kristihimmelfartsferien.
Igen i år har kredsen 2 patruljer med til væbnermesterskabet. Quaqqua og Gummiænderne (vi
er kun lidt pivede).
Malene og William tonser af sted med Quaqqua. Tennis og Anton tager det mere med ro
sammen med Gummiænderne.
Prisen for deltagelse på Væbnermesterskabet er i år 550,- det bliver forhåbentlig igen nogle
rigtig dejlige dage. Vi skal bo sammen med resten af deltagerne i Skovlunde.
Der er en mere fyldig beskrivelse af Væbnermesterskabet vedhæftet denne mail.

Sommerlejr. Sæt X.
Årets sommerlejr bliver vanen tro i uge 29. I år skal vi til Wiggatorp i Ganløse
(www.wiggatorp.dk). Der bliver bus fra hytten og sørme om vi ikke også bliver fragtet tilbage
igen, når ugen er omme.
Prisen for en dejlig tur med vennerne er 850,- men tilmelding og meget mere, når vi nærmer os
sommer.

Hjælp søges!!!!
Er der nogle indehavere af et par hænder eller 4 der kunne tænke sig at komme og hænge de
lydisolerende plader op i spisestuen? Man bestemmer selv dag og tid og skal bare være 2
personer og en skruemaskine.
Hvis det er et job for dig, så giv gerne besked i facebookgruppen. Det er hjælpen fra jer der gør
at vi kan have et rart og hyggeligt hus. Vores ledere har rigeligt at gøre med at skabe et godt
indhold og sammenhold for vores børn til hverdag og fest 😊
HUSK! -at udemøder nu markeres med U i kalenderen og at man altid kan finde kalenderen på
hjemmesiden og øverst i fb gruppen. Så er det lettere at se hvornår man skal huske regntøj og
gummistøvler.
Det var alt 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 kredsen via vores Facebook gruppe, kalender osv.)

