
Vi har brug for hjælp til 

Forårsklargøring af Møgelø 
FDF Silkeborg 1. kreds 

 Der er forår i luften, og vi håber 
alle på, at tingene bliver som før. 

  
 Igennem mange år har vi haft 

opgaven med at gøre Møgelø klar 
om foråret efter vinterlukningen. 

 
 For opgaven tjener vi en pæn sum 

penge, der går direkte til alt det 
sjove hos FDF Silkeborg 1. kreds, 

 f.eks.: 
 Lækkert båludstyr 
 Telte med fast bund 
 Udstyr til at kigge på krible-

krabledyr 
 Redningsveste 
og meget mere 

  
Juulsborg set fra søsiden. Til højre ses de lækre nye sovesale som er klar til maj 2021 - der vil være 
mulighed for et smugkig Foto: Jens Refsgaard 

 
Vi skal forårsrengøre alle rummene i Juulsborg, som ses på billedet til venstre, og Hytten, som er en mindre 
weekendhytte, på den anden side af øen. 
 
Vi plejer at have en festlig weekend med masser af børn og voksne i fuld sving inde og ude. Det kan 
desværre ikke lade sig gøre i år, så vi har derfor at vi valgt at organisere det i mindre arbejdshold. 
 
Vi har opdelt opgaverne, så de passer til hold af 5 voksne personer for at holde os indenfor 
forsamlingsforbuddet. På hvert hold deltager en leder med kendskab til opgaven. Disse hold er så en 
begrænset tid på øen, som vist i følgende plan – vi mødes det angivne start-tidspunk på landsiden, 
Møgeløvej 33, 8600 Silkeborg: 

 Fredag den 16. april, kl. 17:00 – 21:00 
 Lørdag den 17. april, hold 1, kl. 09:00 – 13:00 
 Lørdag den 17. april, hold 2, kl. 09:00 – 13:00 
 Lørdag den 17. april, kl. 13:30 – 17:30 
 Søndag den 18. april, kl. 09:00 – 13:00 
 Søndag den 18. april, kl. 13:30 – 17:30 

 
Vi har brug for, at I hjælper os i denne situation, og desværre kan vi denne gang ikke invitere børn med, 
selvom vi hjertens gerne ville have den store udflugt, som vi plejer. Den må vi have til gode. Det er muligt at 
deltage på flere hold, f.eks. to i træk, men det er ikke muligt at overnatte. Der serveres sandwich og 
drikkevarer på alle hold. 
 
Tilmelding 
Tilmelding senest torsdag den 8. april på sms, 42 20 26 91 eller mail ssa_silkeborg1@fdf.dk  
 
Vi håber meget, at I vil støtte os med denne opgave og kan afse en halv dag på vores dejlige ø. 
 
FDF Silkeborg 1. kreds 
v/bestyrelsesformand Søren Sønderbo Andersen 


