
FDF Sønderholm-Frejlev 
ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et godt 
nytår!

Kære FDFere!

Året lakker igen mod enden, og vi er ved at lukke endnu et FDF-år af, så vi
kan trække os tilbage og nyde julen med familien. Vi har haft et fantastisk år,
med  pensionistsommerlejr  i  fantastisk
vejr,  lejre  i  de  respektive  klasser  med
shelterture,  weekendture  i  Hedehytten,
og en udlandstur for de største i Kano i
Sverige. Vi ledere vil takke jer for endnu
et godt år – vi nyder hver uge at være
sammen med jer FDF’ere – både de små,
de store og de største – og  selvfølgelig
også de andre ledere. I skal alle have en
stor  tak  for  jeres  støtte  omkring  vores
arbejde  –  om  det  er  en  tjans  i
bestyrelsen, at give en hånd når vi kalder
til  arbejdsdag,  tanter  på  lejre,
ansøgnings-hjælp til  fonde eller  blot  at
give os et smil og et klap på skulderen –
det  er  værdsat  alt  sammen,  for  det  er
tilsammen det der gør vi kan drive en kreds. Vi ser allerede nu frem til endnu
et spændende år, hvor kredsweekenden lurer lige om hjørnet, og vi har igen
sommerlejr i Kr. Himmelfart (Vi skal på sletten). Vi håber I alle vil nyde jeres
juleferie, så vi kan komme tilbage for fuld kraft igen efter nytår. Vi er klar, og
vi glæder os!
FDF Sønderholm-Frejlev vil hermed gerne ønske dig og din familie en rigtig
glædelig jul og et godt nytår!

På vegne af kredsens ledere,
Christian Schou Jødal,
Kredsleder



Indbydelse til vinter-kredsweekend
Glæd dig til årets første FDF-weekend med masser af sjov og 
spænding!

Vi mødes:  Lørdag d. 1. februar kl. 10.00 ved Hedehytten, 
Staunhedevej 10, Farstrup, 9240 Nibe
Afrejse:  Søndag d. 2. februar kl. 12.00 - afhentning samme sted.

Hedehytten er FDF Sønderholm-Frejlevs egen hytte som ligger 
dejligt i et skovområde nær Farstrup.

Igen i år er der er ikke noget at tage 
stilling til hjemmefra, andet end at 
du selvfølgelig skal med...

Forældrehjælp:  Vi har brug for:
Køkkentanter M/K
Hjælp til rengøring fra søndag 10.30 (medbring gerne støvsuger)

Tilmelding:  Via link på hjemmesiden (er åben) senest tirsdag d. 7. januar 
Pris:  162,42 kr., som indbetales ved tilmelding.

Overnatning:  Der er som altid nogen der skal sove i bivuak. Det må man hvis
man er tumling eller over og har det nødvendige udstyr (god sovepose og 
godt liggeunderlag). 

Medbring:  FDF-skjorte, Den lille Blå medlemsbog, March & Lejr (hvis du 
har), sovepose, lagen, evt. sovedyr, toiletsager, håndklæde, lommelygte, 
skiftetøj, flyverdragt eller overtræksbukser, støvler, indesko (gulvet er koldt), 
hue, vanter, halstørklæde, evt. dolk m. navn (hvis du har bålaktivitet  niveau 
2), varm trøje, det gule sundhedskort – og selvfølgelig godt humør! 


