
Kredslederens beretning, årsmøde juni 2022. 

Årets gang i FDF Glyngøre. 
 

2021 blev som 2020 et lidt mærkeligt FDF-år. Vi havde perioder med nedlukning og perioder hvor vi ikke 

måtte være så mange sammen på èn gang, men både børn og voksne klarede det til UG.  

I 2021 var vi på en dejlig sommerlejr på Sletten ved Julsø sammen med andre kredse fra hele landet. Vi 

boede i telt og lavede selv vores mad over bål. Sol, regn og blæst, men alle tog det med godt humør. Ud 

over dette også en sejler sommerlejr på Limfjorden sammen med Viborg-søkreds. Sommerlejr er altid en 

stor oplevelse, både for store og små. Og børnene kan sagtens klare at være hjemme fra ☺. Sommerlejr- 

tidspunkt ikke fast, men vi tilstræber at det er i den første uge af skolernes ferie. Vi håber at det kan 

prioriteres.  

Vores aktiviteter blev jo påvirket af nedlukninger, så mønstring i januar har vi nu sprunget over et par år, og 

dermed også uddeling af årsmærker, derfor tager vi en runde i aften, så alle der har været medlem af FDF 

Glyngøre i et, fem, ti.. år får et mærke i aften. 

Vores gode skib Berta der pleje at sejle hver fredag i hele sommer halvåret, fra ca. midt i maj til midt/sidst i 

september, ligger på værft på Fur, og vi håber hun bliver klar til næste sæson. Tak til alle jer der bidreager 

med hjælp i den forbindelse. 

Lederne er rigtig glade for at være sammen med børnene, og prøver at tilpasse aktiviteterne til dem og til 

vejret. Nogle gange har vi brug for ekstra hænder – og stor tak til jer forældre der altid stiller op når vi 

spørger. Vi er rigtig ofte udendørs, og det er derfor vigtigt at børnene har påklædning der passer med 

vejret. Vi bliver nødvendigvis ikke inde når det regner – eller sner. Hvis i som forældre er i tvivl om noget er 

I meget velkomne til at tale med en leder. Efter mødet, inden, eller send en mail, eller ring. 

Facebook. Vi prøver at formidle lidt om livets gang i kredsen løbende via Facebook, og hjemmesiden.  Ved 

indmeldelse i FDF Glyngøre giver man som forældre tilladelse til om barnet må være med på billeder, vi 

prøver som ledere at respektere dette. Glipper det, så tag fat i os.  


