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Jeg glæder mig i denne tid………
Det var faktisk det som jeg allerhelst vil starte dette nyhedsbrev med….. MEN – det er en lidt
frustreret formand som skriver her.
Desværre oplever vi faldende opbakning til de ting som ikke er rent hygge. Vi har bedt om
praktisk hjælp 3 gange i denne sæson, og der er blevet færre og færre der melder sig.
Da vi gravede dræn var der 8 personer fra FDF som sled og slæbte i en weekend. Hvis der var
kommet et par stykker en times tid eller to havde vi faktisk været HELT færdige med projektet.
I næste weekend beder vi om at der kommer nogen en halv time i løbet af 2 x 5 timer…. Der er
26 der har set opslaget, to der har givet likes – og ingen der har meldt sig…. Det betyder at
dem der står med projekterne skal arbejde meget længere end det er nødvendigt, og at vi
tænker os om en ekstra gang inden vi tager opgaver ind som vi kan tjene lidt ekstra penge på.
Pengene fra juletræssalget går til vores kreds og børn, det betyder at vi kan gøre lidt ekstra i
hverdagen.

Når det så er sagt!
Så skal det lyde en KÆMPE TAK til holdet der fik gjort vores bålplads tør og fin igen. Det var
skønt at der var gjort et fantastisk forarbejde, så det var lige til at gå til.
TAK til de lokale sponsorer – Flemming Madsen og Gunnor Nielsens eftf. For den store hjælp.
TAK til jer som gravede, fejede og slæbte sammen med de grønne spejdere…. Det var nogle
super hyggelige dage.

Det var også dejligt..
- At se så mange forældre og bedsteforældre til juleafslutningen. Jeg tror aldrig at vi har været
SÅ mange i vores lille hytte. Det var vist ikke nødvendigt at tænde for varmen.

Nyt fra lederne:
Når nu i lige om lidt tager hul på en ny kalender, så kommer her lidt datoer som er gode at
huske:
8/1 – første møde i det nye år.
1/2 -første VM-hotspot kl. 13-17 for væbnere, seniorvæbnere og seniorer.
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24- 26/1 – Blå port for de store (lederuddannelse)
21- 23/2 – kredsweekend, for alle.
14/3 – andet VM-hotspot kl. 10-18
20-24/5 -VM-finale i København.
Uge 29 – Sommerlejr på Høve strand. For alle.

Nyt fra Bestyrelsen:
Vi har besluttet at begynde operation ”ny hytte”- den gamle synger på sidste vers og en
renovering af den vil være alt for omfattende. Derfor bruger vi kun i den kommende tid, de
mest nødvendige midler på at holde vores nuværende hytte kørende.
Vi er så heldige at nogle særdeles erfarne arkitekter har meldt sig på banen og ganske gratis
hjælper os med udkast og overslag, så vi kan begynde at søge fonde til en ny hytte. Det er vores
forsigtige plan at 2020 går med at søge fonde, og at vi forhåbentlig kan bygge i 2021…
Vi ønsker os en hytte som også kan bruges af andre end FDF. Derfor har ledere og bestyrelse
haft en brainstorm-aften og sendt alle vores gode ideer videre til arkitekterne.
Allerede nu har vi lavet en aftale med DUI som har lejet sig ind i vores hytte hver tirsdag
eftermiddag/aften.
Som en sidste bøn :-) HUSK altid at angive en tekst, når I betaler uanset om det er via

MobilePay eller bankoverførsel! Det er rigtigt svært at gætte sig til, hvad der betales for og
dermed bliver bogføringen meget mere besværlig . :-)

Glædelig jul og godt nytår!
M.v.h.
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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