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Hvis man vender næsen mod himlen i disse aftener/nætter, kan man se mange fantastiske
stjerneskud, når meteorregnen Perseiderne varsler at sommeren er ved at være ovre. Så er det
ved at være tid til hverdag både i skole og på job. Men selvfølgelig også snart start på FDF igen.

Opstartsmøde!
Vi mødes d. 21/8 kl. 17:30 – 20:30 til fælleshygge med grill og salat.
Tilmelding og betaling af 10 kr.pr. person til salatbaren skal ske via
www.fdfnyksj.nemtilmeld.dk
Du kan også finde linket på facebook.
Husk at skrive barnets navn på når du tilmelder.
I skal selv have det der skal grilles og alt service med. Vi sørger for flutes, salat og
saftevand. 😊
Husk at melde jer til så vi ved hvor mange vi skal købe ind til.

Sommerlejr.
Det har været nogle magiske dage på Viggatorp, da vores kreds holdt sommerlejr med Harry
Potter tema. Alle børn og voksne har tryllet, leget og hygget i stor stil. Vores fritidspris betalte
for en dejlig dag på frilandsmuseet. Det var nogle trætte og godt brugte børn der kom hjem
efter en dejlig uge.
En kæmpe TAK til børn, tanter og ledere for den gode stemning der er på sommerlejren.
Det var også på sommerlejren vi sagde farvel til vores faste præst… tusinde tak til Caroline for
det gode samarbejde vi har haft i den tid du har været i Odsherred😊 Vi ved at du har FDF i
hjertet og vi gemmer på dig og familien i vores <3

Arbejdsdag.
D. 11/9 holder vi fælles arbejdsdag og som sidste år bliver det en onsdag hvor børnene er med.
Både forældre, små og store FDF-ere møder kl. 17. Vi slutter, den forhåbentlig, store
arbejdsindsats af med pølser fra bålet og saftevand.

Kontingent.
Nu varer det ikke så længe før vi sender kontingentopkrævning ud for dette halvår. Ud over det
almindelige kontingent kommer der også opkrævning for mærker til skjorten.
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Blå port.
Sidste weekend i august (23-25) afholder landsdel 7 lederuddannelse, også kendt som BLÅ
PORT. Blå Port er for dem der går i 8 klasse og frem til det fyldte 20 år. Man mødes to gange
om året og får en grunduddannelse i at være leder i FDF. Her knyttes mange venskaber med
unge fra resten af vores landsdel. Tilmelding og beskrivelse kan findes på Facebook under Blå
Port.

Kalender.
En lille reminder om at orientere sig i kalenderen. Den kan findes, som link, i facebookgruppen i
det første fastgjorte opslag.
Mange hilsner fra os - Vi glæder os til at se alle igen!😊
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.)

