Kære Spejder-/FDF-venner.
FDF’erne og Spejderne er en vigtig del af vores foreningsliv i
Frederikshavn Kommune, derfor også en vigtig del af vores fællesskaber.
Vi vil gerne invitere Jer til en snak om hvordan spejderne/FDF’erne kan
deltage i Frivilligheds- og Foreningsfestivalen i uge 37 med start lørdag den 11. september og en uge frem.

Det er lang tid siden, at vi FDF’ere og spejdere har mødtes her i kommunen. Vi vil gerne denne aften snakke
sammen og inspirere hinanden til, hvordan vi i vores grupper og kredse kan deltage i festivalen, og evt.
arbejde på tværs med andre foreninger i lokalområdet.

Vi mødes onsdag den 9. juni kl. 19.00 – 21.00 hos Metodistspejderne,
Strandbyvej 91-93, 9970 Strandby (lige før jernbaneoverskæringen)
Vi sørger for bål i bålhytten, en kop kaffe og noget guf.
Det er op til Jer hvor mange der deltager fra hver kreds/gruppe.
Gerne tilmelding senest tirsdag den 8. juni til en af os
Lone Pedersen mail : mosen47@gmail.com / tlf.nr. 30481957
Hans Henrik Christiansen mail : hanshenrik@fdf.dk / tlf.nr.30253933

Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen
Lone Pedersen
KFUM spejderne

Hans Henrik Chritiansen
FDF Frederikshavn 1

Frivilligheds- og foreningsfestivalen 2021, der afvikles i uge 37 er godt på vej. Den starter lørdag den 11.
september, og slutter lørdag den 18. september, med et brag af en fest.
Festivalen skal hylde og synliggøre de frivillige i hele Frederikshavn Kommune, og temaet er frivillighed og
fællesskaber.
Der er frivillige alle vegne: i skolerne (skolepatrulje, elevråd mv), i foreningslivet, i sociale, humanitære og
velgørende organisationer mv, og flere undersøgelser fortæller at mere end hver tredje dansker over 16 år
har bidraget/bidrager med frivilligt arbejde. Så der er god grund til at sætte spotlight på frivilligheden.
Festivalens arrangører koordinerer et program, der tilbyder et hav af forskellige aktiviteter for mange
forskellige målgrupper, flere steder i kommunen.
Der bliver aktiviteter om dagen i skolerne, og efter fyraften bliver der en bred vifte af åbent husarrangementer i foreningerne, aktiviteter i byernes gågader, interessante foredrag, lærerige workshops,
udstillinger og meget, meget mere. Det hele for, om og med frivillige.
Foreninger og andre frivillige fællesskaber, der har lyst til at vise sig selv frem, er meget velkomne til at
bidrage med aktiviteter til det fælles program. Se hvordan og tilmeld aktivitet på festivalens hjemmeside:
www.frivilligfestival.org eller følg på facebook : fællesskabet i fokus 2021
Festivalen arrangeres af Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF), flankeret af Idrætssamvirket,
De Frivilliges hus, Handelsstandsforeningen Frederik, Dansk Skoleidræt og Frederikshavn Kommune.

