
Forældrehjælp 1. Halvår 2022 
 
Så er tiden kommet til forældrehjælp i Thisted FDF 1. Kreds. Efter 
flere år med stilstand i forældrehjælpen starter vi op i første halvår 
af 2022.  
 
Forældrehjælpen til pengegivende arrangementer er en absolut 
nødvendighed for, at kredsen stadig kan levere et stykke godt og 
solidt FDF arbejde. Samtidig gør det, at vi kan holde kontingentet 
lavt, så alle kan være med. 
 

De mange FDF ledere i kredsen bruger utallige timer på at give 
børn og unge et ståsted at møde verden fra. 

 
For at sikre, at vores ledere ikke kører trætte, er der brug for 
hænder til praktiske opgaver. Det er ikke mange timer, men et par 
timer til én specifik opgave er, hvad vi beder om.    
 
Alle må og skal hjælpe, og for at sikre, at alle får en opgave, de kan 
magte og har plads i kalenderen, er der mulighed for at ønske en 
eller flere bestemte opgaver. Man er selvfølelig velkommen til at 
deltage i flere opgaver, men vi forventer kun, at man deltager i 
mindst én. 
  
Alle medlemmer under 18 år får et forældrehjælpshæfte med hjem. 
Skulle vi komme til at mangle en tilbagemelding, vil klasselederen 
tage kontakt til hjemmet. 
 
Skulle der være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:  
 

Christian Kirk Nyby - 29279230 
Chrnyby@gmail.com 

 
Du aflevere din tilmelding til din klasseleder i kredsen 

 
SU senest fredag 28/1 

Opgaverne: 
 
INDSAMLING AF LOPPER:  
Vores store loppemarked, der afholdes første torsdag/fredag i 
oktober – Der skal bruges lopper – Mange lopper! De fleste lopper 
bliver indleveret hos os, men vi afhenter dem også rundt i Thy. Her 
skal vi bruge et par folk til at hjælpe. Det er typisk 2-3 gange a 1-2 
timer, på en måned. FDF koordinerer det hele, men har brug for 
jeres hænder. Du melder dig for en selvvalgt måned. 
 
FORÅRSKLARGØRING AF FDF-HUSET (ZACHO):  
Lørdag den 2/4 kl. 9.00 
FDF-huset skal gøres klar til foråret. Der er tale om rengøring, 
praktiske gøremål for handymanden og lidt havearbejde. Vi er 
færdige senest kl. 13. 
 
BILLETSALG TIL DYRSKUE:  
Lørdag den 11/6 kl. 8 til 12 eller kl. 12 til 16  
Vi hjælper hvert år med at sælge billetter ved indgangene til 
Dyrskuet i Thisted. Der er tale om salg og kontrol af billetter. Man 
kan enten hjælpe formiddag eller eftermiddag. 
 
DYRSKUE OPRYDNING:  
Søndag den 12/6 kl. 10 til 12 
Vi hjælper hvert år med at rydde dyrskuepladsen for affald, efter 
dyreskuret    
 
 
 
 

 
Du vil modtage en deltagerliste så snart, den er klar og nærmere 

info om din opgave 14 dage før. 
 
 



 
 
 

FDF Thisted 1.Kreds 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Til:___________________________________´s forældre 


