
 

 

Thyholm FDF  

Information til medlemmerne  

Thyholm FDF rækker ud til medlemmerne på nye, opfindsomme og kreative 

måder-online. Vores medlemmer skal mærke at de er en del af et stærkt fæl-

lesskab i en tid med afstand. 

 

Retningslinjer for foreningsliv 

En præcisering af retningslinjer fra myndighederne gør det nu muligt for 

foreninger at gennemføre udendørsaktiviteter for op til 10 personer, så 

længe sundhedsmyndighedernes krav til afstand og hygiejne overholdes.  

Således kan FDFs kredse i begrænset omfang mødes igen. Det er dog ikke et 

udtryk for en genåbning af foreningslivet. 

- Vi kan fortsat ikke lave FDF, som vi kender det. Men der er nu en mulighed 

for, at kredse kan starte langsomt og forsigtigt op igen med at tilbyde fysi-

ske aktiviteter udendørs.  

De nye retningslinjer bygger på Sundhedsstyrelsen generelle råd til forebyg-

gelse af COVID-19. Kredse, der i den kommende tid vælger at afholde mø-

der, skal overholde følgende:  

• Der må maksimalt samles 10 personer - og kun udendørs. 

• Alle skal holde to meters afstand til andre. 

• Kredsen skal være særligt opmærksom på høj håndhygiejne. Brug hånd-

sprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. 

• Alle, der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal 

blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at det pågæl-

dende medlem sendes hjem. 

• Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr (fx 

sangbøger), når det er nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, 

skal kredsen være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktfla-

der, hver gang udstyret skifter hænder. 

• Aktiviteterne må kun være udendørs, og altså ikke i kredshuse eller lo-

kaler. Hvis et toilet undtagelsesvis bruges, skal det rengøres. 

 

 

På baggrund af ovenstående retningslinjer vil FDF Thyholm lave en langsom 

opstart, hvor der bliver inviteret til fysiske møde med de enkelte patruljer. 

Dette er ikke en genstart med ugentlige møde, men enkelte møder hvor det 

er muligt at overholde reglerne. 

Yderligt bliver der arbejdet på at lave online møder i de enkelte afdelinger, 

Puslinge, Tumlinge, Pilte og væbner. Lederne vil på de enkelte hold kontakte 

børn og forældre og informere om det videre forløb. 



  

 

FDF Thyholm vil gerne holde kontakten til børnene, selvom det kan være 

svært i denne tid. Vi håber på forældrenes opbakning, men respekterer selv-

følgelig også, hvis man ikke kan eller vil deltage. 

Sommerlejr/Møgelø 

FDF Thyholm holder igen med at aflyse sommerlejren. Børn og unge har brug 

for at komme på sommerlejr som en afslutning på en (noget anderledes) sæ-

son. Indtil videre er sommerlejre under 500 deltagere ikke omfattet af myn-

dighedernes forbud om at mødes. 

Retningslinjer for sommerlejr 

Grænsen for større arrangementer over sommeren er blevet skærpet til 500 

deltagere. Tallet er alene et udtryk for det maksimale antal deltagere til ar-

rangementer frem til 31. august 2020, som muligvis kan lade sig gøre. Tal-

let kan altså sænkes, hvis det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer, 

som gælder frem til 10. maj, forlænges. 

Kredse opfordres fortsat til at vente med at aflyse sommerlejre. FDF samar-

bejder med DUF ift. at få nærmere retningslinjer fra myndighederne om af-

holdelsen af sommerlejre. 

 

FDF Thyholm har booket Møgelø i uge 29 -2020. Med ovenstående retnings-

linjer er det stadig meget uklart, hvilke regler der skal overholdes. FDF Thy-

holm håber at kunne afholde sommerlejr i uge 29. Hvordan det kommer til at 

forløbe, er selvsagt endnu uklart, vi var langt med planlægningen af Møgelø 

før nedlukningen af Danmark. Dette arbejde er for nuværende sat på pause, 

og vi afventer at få præciseret retningslinjerne efter 10. maj, hvorefter vi sna-

rest vil informere forældrene. Vi håber på forståelse for dette. 

 

Ved spørgsmål henvendelse til  

Kredsleder Kim Langgård på mobil 26 20 51 31 

 

 


