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Tak for sidst. 

Det var sørme hyggeligt at klippeklistre med jer alle sammen. Tak til Helle for endnu engang at 

bage æbleskiver i overflod. 

2018 har været et dejligt år i FDF. Vi har som ledere og bestyrelse oplevet en stor opbakning 

fra jer forældre – tak for det, men også opbakning og anerkendelse fra Odsherred kommune.  

Vi har hygget hjemme i hytten, i skoven, på cowboylejr og kurser ude i landet.  

Vi har sagt goddag til mange nye -både børn, ledere og i bestyrelsen, men vi har også sagt 

farvel til nogle som havde lyst til at prøve noget andet end FDF.  

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen i det nye år! 

 

Nyt fra lederne 

Så blev det jul igen, og efter jul kommer nytår. Det betyder en ny og spændende sæson i FDF. 

Vi starter op igen d. 9.1 2019, og vi glæder os rigtig meget til at se jer alle igen☺ 

 

Her følger nogle datoer som i skal skrive i kalenderen med det samme;) 

D. 30.1- Kyndelmisse og kebab kl. 17 i Nykøbing Sj kirke (For både børn og forældre) 

D. 2.2- Kick of hot spot 1; for væbnere, seniorvæbnere og seniorer  

D 1.3- 3.3- Kredsweekend med fastelavn i kirken om søndagen kl. 10.30- husk udklædning 

(Hele kredsen) indbydelse kommer senere. 

D. 6.4- Hot spot 2; I historiens tegn- for væbnere, senior væbnere og seniorer (Sæt hellere hele 

weekenden af, da vi ikke kender de præcise tider) 

D. 29.5- 2.4- Væbnermesterskabs finale i Ballerup for væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 

D. 13.7- 19.7- Kredssommerlejr for alle☺ 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

• Som bekendt blev vi kåret til vinder af årets fritidspris 2018 - godt gået alle sammen! 

Kåringen indebær udover et diplom, en Gerda statuette og en buket blomster også en 

pris på 10.000 kr. Bestyrelsen vil på budgetmøde tage stilling til hvor og hvordan 

beløbet skal fordeles/bruges. Info omkring det vil komme til generalforsamlingen i 

marts. 
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• Husk at foretage julegaveindkøbene via FORENINGSSALG.DK - så støtter man kredsen 

økonomisk uden at det koster en noget. Der er mange butikker repræsenteret - bl.a. 

også 55grader Nord. 

• Desværre røg vi ud af finalen i GO ON`s konkurrence om årets forening. Men tak til alle 

der delte opslaget og stemte  på os.  

Nyt fra kassereren:  

• Fra næste år vil kontingentet indeholde betaling for mærker, så de ikke længere skal 

opkræves separat.  

• Kontingent vil blive udsendt medio januar til betaling 1/2 og medio august til betaling 

1/9. Hvorvidt kontingentet ændrer sig til næste år, vil vi først have en afklaring på efter 

budgetmødet i december. 

• Som altid den samme bøn :-) HUSK altid at angive en tekst, når I betaler uanset om det 

er via MobilePay eller bankoverførsel! Det er rigtigt svært at gætte sig til, hvad der 

betales for og dermed bliver bogføringen meget mere besværlig. :-) 

 

Nyt fra forældrene: 

Der er hængt et skema op i hytten, hvor man kan skrive sig på ift. at give en hånd med 

rengøringen i løbet af året. Man kan selv vælge, hvilke uge(r) man har lyst til at give en hånd 

med. Lederne vil sørge for at der er ryddet op inden rengøringen, så der kun skal laves den 

egentlige rengøring i form af støvsugning, gulvvask, støve af, feje spindelvæv ned, ordne 

toiletter og give ovne/køleskab og låger en skrubning. Måske en vinduespudsning i ny og næ. 

Alt sammen efter behov. Det starter op fra januar 2019. Der vil hængt en nøgle boks op med 

nøgle til hytten - koden til denne fås af Maj-Britt når man skal ind. 

 

Husk at uden løbende hjælp fra forældrene vil reel rengøring kun ske 1-2 gange om året når 

der er vedligeholdelsesdage. Og det er lige i underkanten.  

 

Glædelig jul og godt nytår! 

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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