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Kære forældre og Børn i FDF Ikast.  

 
11. marts sendte FDF Ikast en mail ud til alle vores medlemmer, hvor vi 
gjorde opmærksom på, at vi følger regeringen og sundhedsmyndigheder-
nes anbefalinger, og vi derfor lukkede ned for alle FDF aktiviteter indtil 
den 30. marts. 
Regeringen har nu valgt at forlænge den landsdækkende nedlukning indtil 
tirsdag efter Påske. I FDF Ikast følger vi naturligvis de anbefalinger som 
sundhedsmyndighederne kommer med, og FDF Ikast forsætter derfor med 
at holde lukket for alle FDF aktiviteter med fremmøde indtil tirsdag efter 
påske. – Det betyder konkret at der først er almindelig møde aften i FDF 
regi igen torsdag den 16. april. Medmindre at perioden bliver forlænget 
endnu engang.  
Vi håber at I og jeres familier alle er raske og ved godt mod. 
 
FDF Ikast Årsmøde. 
Der var indkaldt til årsmøde/generalforsamling i FDF Ikast den 30. marts 
2020. Dette arrangement udskydes naturligvis også. En dato for afholdelse 
af arrangementet vil følge senere, når der er faldet lidt mere ro over situ-
ationen. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.  
- Jeg vil gerne opfordre alle forældre og voksne til at bruge den ekstra tid 
til at overveje, og man kunne se sig selv som en del af bestyrelsen i FDF 
Ikast. – Der er brug for jeres kræfter.  
 
Og sidst men ikke mindst. Vores ledere savner jeres Børn og FDF, og vi 
håber også at jeres børn savner FDF. Derfor lancerer vores ledere et nyt 
tiltag. Som i kan læse mere om herunder. 
Sammen - hver for sig mærket. 
Nu har du muligheden for at komme til ONLINE FDF to gange i ugen! Og 
du har muligheden for at tage et EKSKLUSIVT mærke designet specielt til 
denne mærkelige situation, der forhindrer os i at mødes i vores kredshus. 
Projektet hedder: Sammen - hver for sig. Det kommer til at foregå på Fa-
cebook, hvor vi på vores FDF Ikast facebookside mandag og torsdag om-
kring middagstid poster en video med en opgave, som skal løses. Du skal 
løse minimum én opgave om ugen. Hvis du er ekstra sej, kan du også 
vælge at løse opgaverne både mandag og torsdag! Vi skal lave nogle fede 
opgaver sammen, hvor der er sværhedsgrader for alle aldersgrupper, så 
alle kan være med! Nærmere forklaring og beskrivelse af projektet kom-
mer i den første video på mandag d. 30. marts. Hvis du er under 13 år 
gammel skal du have hjælp af dine forældre til at tage mærket, da vi læg-
ger opgaverne ud på Facebook. Vi glæder os meget til at tage dette seje 
og EKSKLUSIVE mærke sammen med jer! 
- Håber i alle vil være med, så vi sammen kan få et FDF mærke til skjor-
ten. Og vi kan godt garanterer, at om et par år, vil der ikke være mange 
som har lige præcis det mærke. 
 
Med venlig hilsen, og på bestyrelsen vegne. 
Peter Vallentin. 
 


