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Sikke en lang sommer det har været -og det ser ud til at vi kan nyde den lidt endnu. Men snart 

starter hverdagen med arbejde, skole og børnehave ….. OG FDF😊 

Opstart af sæson. 

Nu er det ligeved og næsten… vi starter denne sæson op d.22/8 kl. 17:30. og som de 

foregående år starter vi med et fælles grill arrangement for både børn og forældre. 

Kredsen sørger for salat og tilbehør. Det koster 10 kr pr pers. I kan betalt ved at overføre via 

Mobilpay eller overføre via bank. Vi vil meget gerne være fri for at I tager kontanter med på 

selve dagen, da vi ikke kan komme af med dem (der er ingen Nordea i Nykøbing). I må meget 

gerne skrive i vores Facebook gruppe hvor mange I kommer.  

 I medbringer resten af det som I skal spise samt service.  

Grundet den alt for tørre sommer kan vi ikke love, at vi tænder op i grillen som vi plejer! Så det 

er en god ide at lave maden hjemmefra. NB Vi skal nok melde ud i Facebook gruppen om vi må 

tænde grillene.  

Sommerlejr. 

Igen i år har det lykkedes vores ledere og frivillige at afholde en fantastisk sommerlejr. Jeg tror 

aldrig at det går af mode at lege med skydere og heste. Det var en fornøjelse at komme forbi på 

besøg og opleve den ro og gode stemning der var. Store og små hyggede sig og gik all in på 

temaet. Byens bedste cowboys (og deres heste) kan ses på Majkens fantastiske billeder på 

Facebook.  

TAK til alle jer der var med til at give vores børn en unik ferieoplevelse, det er så skønt at i gør 

det 😊 

Nyt fra kassereren 

Der udsendes kontingent opkrævninge i denne måned. Så husk at holde øje med jeres mail 

boks! 

Nyt fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har også holdt ferie – men ikke hele tiden. Der er store og små ting der skal tages 

hånd om – selv om sommeren. Men i næste uge samles vi med alle lederne og får samlet 

trådene til et nyt år. 

Legestander  

Før sommeren fik kredsen en slags gave af Legeudvalget, nemlig en Legestander til vores by. 

Det er en stander med kort hvor der er forskellige lege på, så kan børn og voksne får gode ideer 

til at bevæge sig og have en sjov tid.  

Vores kreds skal stå for at ”passe” den og sørge for at den er opdateret med kort.  

Sådan en skal indvies og I må meget gerne sætte et stort kryds i kalenderen LØRDAG d. 1/9 om 

formiddagen. En rigtig indbydelse kommer når vi nærmer os datoen. 
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Apropos d.1/9 så er der også HONKY TONK den dag. 

Igen i år har vi muligheden for at tjene nogle penge til kredsens kasse og dermed også til jeres 

børn. 

Vi har brug for ca. 4 personer til at hjælpe restauranter og caféer med at sælge armbånd. Det er 

bestemt ikke en krævende tjans, men plejer at være en rigtig hyggelig aften, hvor man står 

sammen med en makker. Som ekstra bonus sørger spillestederne for forplejning og man får 

armbånd til at gå ud i byen, når ens ”job” er slut.  

Har du/i mulighed for at hjælpe til vil jeg gerne høre fra jer inden så længe. Bare skriv på 

Facebook eller til bodil.brock@gmail.com  

Hjælp søges igen igen!!!! 

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 en 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.) 
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