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Det er da fantastisk at kunne skrive et mere positivt nyhedsbrev denne gang 😊 

Selvom det har været en noget lunken sommer. Så glææææder vi os til at komme i gang med 

FDF igen.  

Nu må vi heldigvis være mange flere samlet og derfor springer vi ud i at holde opstartsmøde 

NÆSTEN som vi plejer.  

 

Vi starter igen onsdag d.19/8 kl. 17. 

I år tænder vi IKKE grillen eller laver salatbar. I skal selv 
medbringe en dejlig picnickurv, spisegrej og hvad i ellers 

skal bruge. 

Dette er selvfølgelig for at vi kan passe så godt på hinanden som muligt. 

Vi hygger og rykker klasser ganske som vi plejer 😊 

 

I øvrigt gælder de samme regler som hvis det var et almindeligt FDF-møde……  

Hvis du har symptomer – skal du blive hjemme.  

Hold afstand. 

Sprit og vask hænder.  

 

Det er alle klasser der er tilbage, når vi går i gang igen.  

Vi har savnet at være sammen i det gode fællesskab som der kendetegner FDF og vores kreds. 

Alle har været kede af at vi måtte træffe den tunge beslutning, det var at aflyse sommerlejren. 

Vi turde ikke tage chancen og stå med en alt for dyr lejr og som vi ikke kunne gennemføre på 

sikker vis. 

I stedet blev det til en hyggelig dag i Andelslandsbyen og heldigvis fik vi penge fra 

oplevelsespuljen til buskørsel og is. Både børn og voksne havde en dejlig dag og det var dejligt 

at se hinanden igen.  

 

Nyt fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har, som så mange andre, været meget optaget af at kunne få FDF i gang igen på 

sikker vis. Vi har samarbejdet med spejderne om at få pladsen til at fungere og vi har heldigvis 

fået det til at gå op så vi kunne være der samtidig. 
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Håber at vi ses alle sammen d. 19/8 

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.) 
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