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Så kommer den mørke tid og vi kan allerede mærke at kulden kommer snigende. Findes der 

noget bedre end at hygge omkring et bål når det er mørkt og koldt – nej vel 😊  

 

Siden sidst: 

-Har vi haft en rigtig hyggelig opstartsfest. Tak til alle jer der kom og var med til at få FDF året 

rigtigt godt i gang. Det var et flot fremmøde og en rigtig hyggelig aften. 

 - vi har også haft fælles arbejdsdag og selv om vi ikke kunne male bålhytte pga. regn så fik vi 

ryddet op både ude og inde. Bålhytten må vi tage fat på når det bliver varmere i vejret. 

Det er så herligt at i møder så talstærkt op til disse fælles aftener, og giver det nap der giver 

luft til at lave noget andet i hverdagen. TAK for hjælpen til alle!!   

Vi har også fået lavet ”hegn” ud mod Billesvej. Det bugter sig noget, men lever op til sit formål 

😉 

 

Lodsedler. 

Nu er vi gået ind i den sidste måned til lodseddel salg. Efter 31/10 er det ikke længere tilladt at 

sælge lodsedlerne. Så det er nu slutspurten skal sættes ind.  

Hvis der er nogen der ikke har solgt en eneste og VED MED SIKKERHED at de heller ikke 

kommer til det, så må I meget gerne komme tilbage med jeres lodsedler i næste uge, så Diana 

kan bruge dem til at dele ud til nogen der måske GODT kan sælge flere :-)  

Men det er selvfølgelig kun hvis I slet ikke har intentioner om salg :-)  
Er der nogen der har solgt dem de har fået med hjem og mangler flere - så henvend jer til Diana.  

Er der nogen der har solgt alt og IKKE ønsker flere, så kom tilbage med penge og tasker, så vi 

kan få fulgt op på hvor langt vi er nået.  

Husk vi skal runde 800 solgte lodder for at kredsen får is! 

 

Væbnerkursus i efterårsferien. 

I år er det første gang i mange år, at vi sender et hold på 7 væbnere afsted på væbnerkursus, 

Det er så dejligt at de unge tager bolden op og kommer ud i den store FDF- verden.  

God tur til jer – vi håber at i kommer hjem med nogle gode oplevelser i rygsækken 😊  

- Og til alle andre….. Rigtig god efterårsferie – husk at der ikke er FDF onsdag i uge 42. 
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Juleferie.  

Selvom der måske er liiidt lang tid til jul, så skal vi alligevel huske jer på at FDF holder 

julelukket i hele december måned.  

Men inden vi holder ferie, er der en del traditioner som vi skal hygge os med. Der bliver bl.a. 

Julehygge (forhåbentlig med Helles gode æbleskiver), fredslys-gudstjeneste og første søndag i 

advent. Alt sammen er i hvert fald er med til at skrue op for min julestemning.  

  

M.v.h. 

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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