
Kære forældre og børn i FDF Silkeborg 1 
 
Nu er vi klar til FDF-genopstart og vi glæder os til at kunne se jer alle igen til rigtige møder. 
Lederne har mødtes torsdag i bålhuset (for første gang samlet i et halvt år) og har sammen talt 
retningslinjerne igennem og lagt en plan så det hele kan lade sig gøre. I første omgang gælder den ind 
til påske, hvorefter vi ser, om der er sket ændringer i retningslinjerne, eller vi skal fortsætte på samme 
måde ind i foråret. 
 
Forsamlingsforbuddet for det udendørs foreningsliv er på max 25 personer, så vi kommer til at mødes 
flere forskellige faste steder og bruge lokalområdet til møderne. For at det hele lykkes er det vigtigt at 
I hjælper os med nedenstående plan: 
 
Kom til tiden (hverken for tidligt eller sent), da vi som regel går et andet sted hen. Meld afbud til din 
leder hvis du ikke kan komme, så vi ikke venter forgæves. Kommer du på cykel, så tag den med til 
mødestedet. Husk din FDF skjorte, så der ikke er tvivl om at vi mødes i FDF regi. 
 
Mødesteder (se også kortskitse) 
Puslinge(0.klasse): M1 Bålhus 
1. tumlinge(1.klasse): M2 Foran kredshuset (Almindsøvænget) 
2. tumlinge(2.klasse): M3 Ved dykkerklubbens p-plads (Almindsøvænget) 
Pilte (hold1, nærmere besked kommer fra piltelederne) M1 Bålhuset 
Pilte (hold2, nærmere besked kommer fra piltelederne) M2 Foran kredshuset (Almindsøvænget) 
1.Væbnere(5.klasse): M4 P-plads ved Vestre Ringvej (vest) 
2.Væbnere(6.klasse): M5 P-plads ved Vestre Ringvej (øst) 
1. Seniorvæbnere(7.klasse): M6: P-plads ved spejderhuset 
2. Seniorvæbnere(8.klasse): M7: P-plads ved løbeklubben 
Seniorer(9.klasse til 19 år): Tirsdage efter aftale 

 



 
Vi kommer ikke til at lægge program på hjemmesiden for hvert møde, men vær klar til at være ude 
uanset vejret. 
Vi har skrevet lidt mere om de praktiske og hygiejniske forhold på hjemmesiden på 
http://fdfsilkeborg1.dk/om-fdf-silkeborg-1/om-covid-19/ 
 
 
Lidt om kalenderen:  
Meget er vendt op og ned; vi havde troet vi skulle være 100+ FDFere på lejr på det ny Sletten i denne 
weekend, men det blev ikke muligt. 
Næste fælles fixpunkt er forårsklargøring på Møgelø. Det er rykket en uge, så datoen nu er 16-18/4, 
bl.a. fordi isforholdene har forsinket det nye byggeri. Hvordan vi kan gøre rent praktisk, er det er af 
gode grunde ikke til at sige noget om endnu, men sæt meget gerne kryds i kalenderen. 
Vi håber stadig på sommerlejr for puslinge/tumlinge/pilte i Kr. Himmelfartsferien, og for 
væbnere/seniorvæbnere og seniorer i uge 27 
 
Greenkeeper? 
Vi mangler en eller flere frivillige, som vil hjælpe med at slå græsset omkring Kredshuset. Det gør ikke 
noget, at det ikke ligner en golfbane, og vi bruger udendørsarealerne til næsten hvert møde, så det 
skal som minimum være, så der ikke bliver nogle børn væk. Eller sagt på en anden måde: græsplænen 
må gerne ligne natur, men vi skal også kunne bruge den. 
Opgaven indebærer: 

• Du er voksen, for at må betjene plæneklipperen 
• Du bestemmer selv hvor tit og hvornår du udfører klipningen 
• Du sørger for indkøb af brændstof (og får udgiften refunderet) 

Kender du en pensionist eller en efterlønner eller bare en der kan afsætte tid indimellem til den lille 
hjælp til kredsen, må du meget gerne kontakte Søren Andersen på ssa_fdfsilkeborg1@fdf.dk eller på 
42202691. 
 
Sogneindsamling: 
For andet år i træk har Folkekirkens Nødhjælp måttet gøre deres årlige indsamling digital. Derfor har 
de brug for al mulig støtte fra så mange som muligt. Læs hvordan du kan hjælpe med her: 
http://fdfsilkeborg1.dk/aktuelt/sogneindsamling-2021/   
 
 
Hvis I sidder tilbage med tvivl eller spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i os på karinbiering@fdf.dk 
eller 30717244 
 
På vegne af lederne, som glæder sig meget til at få lov til at være sammen med jeres børn igen 
 
 
Karin Biering 
 
Kredsleder 


