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Forrygende Dejligt Forår…. Festlige Dage Findes.
SÅ er det forår og alting springer ud. Mens vi nyder vejret og lyset, er der nogle af vores dejlige
unge mennesker der venter i spænding. Om ikke særlig lang tid skal de nemlig konfirmeres og
vi i FDF ønsker i må få en rigtig dejlig dag, med masser af glæde og sjov.

Siden sidst:
-Har vi holdt årsmøde. Der var et godt fremmøde og mens børnene så film, ordnede de voksne
det som skal til for at have en kreds med bestyrelse. Kristian og Maj-Britt blev genvalgt til
bestyrelsen. Trine og Katrine blev valgt som suppleanter.
Ved den efterfølgende konstituering ser bestyrelsen sådan ud.
Formand: Bodil Brockmann
Kasserer: Maj- Britt Kjærumgaard
Forældrerepræsentanter: Karsten Pedersen og Kristian Kirk
Kredsleder: Dennis Hougaard
Lederrepræsentant: Diana Wandal
Sognerepræsentant: Helle Jørgensen.
Suppleanter: Trine Weinrauch og Katrine Øxenholt

VM
Med foråret kommer også Væbnermesterskabet for seniorvæbnere, væbnere og seniorer. I år
har vi 2 Nykøbing sj. patruljer og en Mixpatrulje sammen med Nykøbing Falster. Så vi bliver en
stor lejr i Ballerup til finalen.
Netdelen har været i gang siden februar og anden Hotspot løber af stablen lørdag d. 6/4.
Finalen i København er fra onsdag d. 29/5 til d. 2/6 og prisen for deltagelse er 600 kr.
Vi har vedhæftet en skrivelse om VM, mad og lommepenge, med dette nyhedsbrev.

Sommerlejr sæt X
Selvom det er forår, er der allerede godt gang i planlægningen af årets sommerlejr.
Igen i år er det i uge 29 – Så sæt X. Prisen for en uges uforglemmelig sommerlejr er i år 850 kr.
Årets tema er HARRY POTTER så i kan godt glæde jer til magi, eventyr og quidditch.. Kredsen
laver kapper og tryllestave sammen med børnene, men hvis man har lyst til at gå all in og har
nogle gode ideer til Harry Potter udstyr så er i velkomne til at tage dette med.
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Plads makeover.
Pladsen omkring hytterne har fået en ordentlig omgang ”rengøring” – Team Nyttejob har været
hele området rundt og fjernet krat og gamle grene. Hegnet ned mod skolen er også taget ned. I
stedet for hegn kommer der et rækværk af kalmarbrædder så det hele kommer til at ligne vores
kommende bålhytte.

Hov sagde du bålhytte – ja det gjorde jeg 😊
Maj – Britt har lagt et kæmpe arbejde i at skaffe os en smuk bålhytte. Hun har søgt fonde og
fået et fantastisk tilbud, så vi sammen med de grønne spejdere får bygget en lækker bålhytte
nede i rotunden.
Når vi er klar til at få bygget, har vi brug for hjælpende hænder. Man behøver ikke at have
særlige håndværkskompetencer, men bare lyst til at hjælpe børn og unge i FDF og hos
spejderne til at få en flot hytte.
Vi kender ikke datoerne endnu, men skriver ud så snart vi har noget konkret.

Som så ofte før vil jeg lige slå et slag for vores rengøringsturnus……. Meld jer på og ta´ en tjans,
-det kommer vores børn til gode.
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.)

