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Det er godt nok det særeste nyhedsbrev jeg har skrevet til dato. 

Normalt ville jeg fortælle jer om alle de ting der skulle ske ” lige om lidt”, 

men det er jo desværre ikke muligt at holde en normal FDF-hverdag i disse 

tider. 

Hvis det var helt rigtigt, skulle jeg fortælle om afslutning, Vm, sommerlejr, 

fondsansøgninger og mange andre ting.  I stedet kommer her noget om 

aflysninger og usikkerhed på nærmeste fremtid. 

Lige nu er FDF lukket ned frem til d. 10/5 – og så må vi se hvad der sker 

derefter.  

Heldigvis har Bla. Malene holdt gejsten oppe hos de store og lagt sjove 

opgaver ud på Facebook som de kunne deltage i. Det har været supersjovt 

at følge med i de kreative besvarelser der er kommet ind       

Nogle af de unge der skulle have været afsted på påskekursus, har deltaget 

i de virtuelle opgaver og samvær som der har været afholdt i kursusregi. 

Det lugter også lidt af kursus og måske har de mødt de venner fra Jylland 

som de ellers skulle have været sammen med i disse dage. 

Der er lidt sværere at nå hurtigt og snapt ud til de mindre, da de jo ikke må 

være på de sociale medier. Derfor må de vente til vi igen kan mødes rigtigt. 

 

Som i måske har læst er VM blevet aflyst for i år. Det betyder faktisk at der 

først er VM finale igen i 2022. Der ikke er VM i 2021, da vi tager afsted på 

Landslejr.  

Landslejr er allerede noget af det som dem der har været med før, er 

begyndt at glæde sig til. Det er et kæmpe projekt som i kommer til at høre 

MEGET mere om i det næste år. 

Sommerlejr: 

Vi ved desværre ikke hvordan det kommer til at gå med vores 

sommerlejr. Vi har ikke lagt os fast på hvilken løsning vi vælger, 

men der bliver taget en beslutning lige omkring 1/5 – og når 

den er taget, skriver vi ud så hurtigt som muligt. 

I og vi må desværre have is i maven et par uger endnu. 
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Vi ville også gerne have sendt en bøn ud om hjælp til at skaffe penge hjem 

til vores lille kreds. Men alle festivaler og lign arrangementer er jo aflyst, så 

det bliver et stille år.  

Hvis I har nogle gode ideer til at tjene ekstra penge, er I velkomne til at 

give et praj. 

 

Vi skulle jo have holdt årsmøde i marts. Det har vi også måtte udskyde og 

vender tilbage omkring det, når vi ved noget mere. 

 

Det var alt for denne gang. 

Vi håber at vi ses igen -snart!        

 

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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