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Det er næsten ikke til at forstå…… men lige om snart er der gået endnu et forrygende FDF-år. Et 

år men masser af sjov, nærvær og også en god portion alvor.  Et år hvor der er komme nye til 

både børn og voksne. Et år hvor vi endnu engang kan sige tak til hjælpende forældre og til 

vores fantastiske ledere, som uge efter uge gør en stor indsats for børn og unge. 

Siden sidst: 

• Har vi sammen med spejderne indviet vores nye bålhytte. Det var en dejlig fælles aften 

med pølser og masser af hjemmebagt kage. Tak til Maj-Britt for det store arbejde hun 

har lagt i at få det til at lykkes og at der nu står en flot ny bålhytte på vores plads. 

            Nu mangler vi at få den malet, men det skriver vi om når vi er klar til at få hjælp. 

• De store har været afsted på Væbnermesterskabet og havde 4 dage med sammenhold 

og fantastiske oplevelser. Jeg kan hilse og sige at det var nogle trætte men glade unge 

mennesker som vi sendte hjem efter nogle dejlige dage. Noget af det som slår mig mest 

når vi er afsted, er at der er et fantastisk fællesskab mellem alle i vores lejr, selvom vi 

havde 4 piger +en leder med fra en anden kreds, var legen og hygge helt på tværs og 

alle var med. 

 

Sommerlejr . 

I uge 29 er det tid for en magisk sommerlejr. Harry potter universet rykker med vores kreds på 

sommerlejr. Der skal laves tryllestave, øves i flyvning på kost, spilles quiddich, og dystes 

mellem de 4 kollegier. Mon ikke der også sniger sig et husspøgelse eller to med. 

OBS. Der er sidste tilmelding d.1/7 og som noget nyt skal man tilmelde sig via 

https://fdfnyksj.nemtilmeld.dk    

Sommerferie. 

Onsdag d. 19/6 er sidste mødegang for i år. Der er ikke nogen stor afslutning, da vi traditionen 

tro gemmer festivitas til vi starter det nye år op igen. – og det gør vi onsdag d.21/8 med grill, 

salat og oprykning til nye klasser.  

Vi glæder os til at se alle igen! 

Rigtig god sommer 😊 

Mvh. 

Bodil 

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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