
 

 

Silkeborg, 2. påskedag 2021 
 

 
 
 

Invitation til arbejdsdage  
i St. Bededagsferien den 30. april – 2. maj 2021 
i forbindelse med Møgeløs nybyggeri 
 
 

 
Kære ledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige i FDF i Silkeborg, 
 
Byggeriet af de nye overnatningsbygninger på Møgelø skrider godt fremad. Vi blev forsinkede med byggeriet pga. 
af især vintervejr og is på Julsø, men nu er vi godt på vej. Du kan f.eks. følge byggearbejdet på Møgeløs Facebook-
side. 
Og som alle andre grundejere, der bygger nyt, så er der håndværkere til at klare den byggefaglige side af sagen, 
men det alene gør det ikke, hvis huset skal gøres indflytningsklart. Og det skal det selvfølgelig – og gerne tidligst 
muligt til den kommende udlejningssæson. 
 

Vi kalder nu på alle villige hænder til at give et praktisk nap med i dagene fredag den 30. april – søndag den 2. 
maj. Hvilke præcise arbejdsopgaver, der kan blive tale om, er endnu ikke helt afklaret pga. det løbende bygge-
arbejde, men foreløbigt kan det dreje sig om: 

• Anlæggelse af terrassedæk 
• Fjernelse af fældet træ i skoven 
• Alm. oprydning på bygge- og opmagasineringspladser 
• Udplantning på nye skråninger 
• Reetablering af græs- og strandarealer 
• Og... ”uden mad og drikke dur helten ikke”. Vi har derfor også brug for hænder til at tilrettelægge frokost 

og brygge kaffe, som Møgelø er vært for. 
 

Af hensyn til de pt. gældende corona-restriktioner planlægger vi efter at arbejde fredag, lørdag og søndag i 
tidsrummet kl. 8.30 – 16.30. Der bliver derfor ikke mulighed for at overnatte på Møgelø. 
 

Alt arbejde og spisning vil komme til at foregå udendørs og i mindre grupper for at overholde alle corona-restrik-
tioner, så al risiko for smitte skulle være elimineret. 

 

Hver af dagene mødes vi på landsiden kl. 8.30 for at sejle over – og sejler retur kl. 16.30 efter en forhåbentlig  
udbytterig og spændende arbejdsdag sammen. Man er velkommen til at arbejde med både én, to eller alle tre dage 
- alt efter lyst og mulighed. 
 

Tilmelding til én eller flere af arbejdsdagene kan foregå til FDF Møgeløs kasserer, Troels Risager Bendixen, på 
mail: troels.risager@mail.dk  
 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos FDF Møgeløs formand, Carsten Kolby Kristiansen, på mobil 20 27 71 25  
eller mail: carstenkristiansen@outlook.dk  
 
Vi håber, at mange i og omkring FDF i Silkeborg har både lyst og tid til at være med i et godt arbejdsfælles- 
skab til gavn for FDF og for Møgelø! 
 
Vel mødt! 
 
 
Bedste hilsener, 
 
 
Karin Biering                                                    Rikke Holmegaard Calundan                        Carsten Kolby Kristiansen 
Kredsleder, FDF Silkeborg 1. kreds              Kredsleder, FDF Silkeborg 2. kreds               Formand, FDF Møgelø 
 


