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Nu falmer skoven trind om land, og vinden rusker godt i busk og krat.

Sæsonen er godt i gang.
Hyggelige møder med bål og hulebyggeri, gud og grill og alt det andet som FDF rummer er
godt i gang.
Men samtidig er vi desværre blevet informeret om at den pulje hvor vi tidligere har fået tilskud
til vores unges uddannelse fra, er blevet nedlagt og puljen er nu tom. Det betyder at de unge
der skal afsted på kursus i fremtiden skal betale noget der ligner 2000.- pr. kursus.
Vi har arbejdet på at finde andre muligheder til at støtte op men lige nu er det uden støtte at vi
sender en flok unge afsted i efterårsferien.
Maj-Britt har oprettet et borger-forslag til at få drøftet om vi kan få en pulje til uddannelse i de
små foreninger tilbage. Det bliver kun taget op hvis vi får 735 underskrifter på nettet. Så derfor
gå ind på kredsens facebookside og del opslaget så vi får bredt det ud til så mange som muligt.
DET ER EN HJÆLP TIL ALLE SMÅ FORENINGER – SÅ VORES BØRN OG UNGE KAN FÅ EN GOD
LEDERUDDANNELSE.

Fælles arbejdsdag.
Onsdag d.3. oktober var der arbejdsdag i hytten. Med sådan et hus er der altid noget at lave og
hvis vi ikke gør det sammen, bliver det ikke gjort. Vi har ikke råd til at købe os til rengøring og
håndværkere i vores lille kreds. Derfor er vi afhængige af at vi løfter i flok og at alle gør hvad
de kan for at der er rart at komme til FDF. Vi har efterhånden prøvet alle varianter af
arbejdsdage og vi må sige at denne her gav pote. Mens børnene var på løb, knoklede forældre
og bestyrelse inde og ude. Der blev sat nye bænke op, monteret lydplader, renset ovne, skrabet
fliser rene, gjort rent i gange og opholdsrum. Til sidst sluttede vi af med saftevand og bålpølser
til alle.
En STOR tak til alle der var med… det er en fest at komme op i hytten og se hvor flot det er
blevet 😊

Stem på os som Årets Forening
Vi er nomineret til årets forening i Go On's kampagne - så gå ind og stem hurtigst muligt - det
slutter allerede 10/11. Afgørelsen træffes delvist i forhold til den procentvise fordeling af
stemmerne imod medlemsantal. Så det er en af de steder selv små foreninger har en chance.
Det kræver et Facebook login for at man kan stemme!
Gå ind på http://støtdelokale.nu/forening/Fdf-nyk-bing-sj-2920
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Nyt fra lederne.
Vejret skifter og det er vigtigt at børnene har tøj med så de kan være ude i det kolde og våde
vejr. Regntøj og gode støvler er en del af en god FDF beklædning.

HUSK! -at se vores nye flotte hjemmeside, hvor du også nemt kan komme til kalenderen og
tjekke om der sker noget specielt.

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.)

