
 

 

 

 

 

 

Velkommen tilbage! 

Kære FDFer og forældre i FDF Klovborg 

 

Det er længe siden, vi sidst har set hinanden – sådan rigtigt. Vi har savnet 
de fysiske møder og samværet med jer skønne børn og unge, så vi ledere 
glæder os meget til at se jer igen.  

Alle klasser har i nedlukningstiden holdt onlinemøder på forskellige måder 
og herigennem fået fælles oplevelser. Tak for jeres deltagelse og opbak-
ning til disse. 

Myndighederne har givet grønt lys til, at foreningslivet nu 
må afholde udendørsaktiviteter i mindre grupper á maks. 
10 personer inklusiv ledere. Der er givet tilladelse til, at vi 
må være flere grupper på samme areal, hvis vi holder god 
afstand og ikke samles i én fælles gruppe.  

Vi har derfor valgt at starte de fysiske FDF-aktiviteter op 
igen. Vores første klassemøde er d. 27. maj for alle klas-
ser. Dog laver puslinge og tumlinge et bål-arrangement 
allerede på onsdag d. 20. maj, men det har de fået di-
rekte information om.  

 

Vi tager vores forholdsregler 

Møderne vil efter myndighedernes anvisninger blive afholdt i mindre grup-
per á maks. 10 personer inkl. ledere. Vi opholder os kun udendørs, og toi-
lettet i vores lokaler kan kun benyttes i meget begrænset omfang. Sørg 
for at gå på toilettet hjemmefra.  

Til møderne efterlever vi de sundhedsmæssige retningslinjer: Vi holder 
1 meters afstand til hinanden og vasker eller spritter hænderne af, før 
vi starter mødet, og før vi går hjem igen. Vi tager vore forholdsregler 
ved brug af redskaber. Vi er opmærksomme på at holde endnu læn-
gere afstand, hvis vi laver aktiviteter som eksempelvis fællessang, hvor 
kraftigere udånding vil forekomme. Det anbefales at vaske hænderne 
med vand og sæbe, når man kommer hjem fra mødet. 

Hvis I forældre henter og bringer jeres FDFer, beder vi om, at I siger 
farvel ved Missionshuset, Nørregade 13 (nabo) og ligeledes tager imod 
der igen. Der vil stå en leder ved indkørslen til Kernehuset. 

De enkelte klasser, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer, mødes i de 
enkelte klasser. Puslinge og tumlingeklassen deler sig i 2 grupper, da de er 
over 10, hvis alle kommer. Aktiviteterne vil her komme til at foregå i disse 
mindre grupper adskilt fra hinanden.  

De nye forholdsregler kræver, at vi ledere planlægger aktiviteter, som 
vi kan lave sammen – på afstand. Derfor er det vigtigt for alle klas-
ser at melde afbud til sin leder, hvis man er forhindret - senest da-
gen før. 

 

 

16. maj 2020 



 

Sommerlejr 

Vi regner stadigvæk med at holde sommerlejr, så behold krydset i kalen-
deren i uge 30. Det bliver i år på Tranholmhus ved Klovborg. 
Det bliver dog i en tilpasset form (måske uden overnatning), 
så vi imødekommer alle retningslinjer. Vi ser i år ekstra me-
get frem til at give kredsens børn og unge sommerlejrsus, 
FDF-fællesskab og en masse fantasifulde oplevelser. Mere 
information om sommerlejren følger snarest muligt, når 
myndighederne melder de præcise retningslinjer ud. 

 

 

Er I bekymrede? 

Ved tvivl, spørgsmål eller gode fif hører vi gerne fra jer. Det er natur-
ligvis helt op til den enkelte FDFer og familie, om I har lyst til at del-
tage i de fysiske aktiviteter. Hvis I er bekymrede for at deltage, så 
kontakt jeres leder. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra jer, hvis vi 
lederne kan gøre noget for at gøre det endnu mere trygt at komme til 
FDF. 

 

Tak for jeres støtte 

Tak for jeres fortsatte opbakning til FDF Klovborg. Vi gør vores bed-
ste for at holde FDF-fællesskabet i live og give jeres børn og unge 
gode oplevelser og sjove afbræk også i denne tid. Og vi håber og tror 
på, at kredsens børn og unge glæder sig næsten lige så meget til at 
starte op på ”normal” FDF, som vi ledere gør. 

 

 

De bedste FDF-hilsner 

 

Lederne i FDF Klovborg 

Email: klovborgfdf@gmail.com 
 
 
Telefon: 
 

Puslinge/Tumlinge - Anette 60881113 
Pilte - Emilie: 42790921 
Væbnere - Susanne: 52397800 
Sen.væbnere - Line: 21837859 
Seniorer - Jesper: 20733167 
Kredsleder - Vagn: 22480425 
 
 
OBS: 
Puslinge/tumlinge mødes først kl. 16.30 og vi bliver desværre nødt til at 
droppe at gå sammen fra SFO indtil videre.  


