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Programmet for den kommende tid bærer præg af, at vi justerer aktivitetsniveauet 

en anelse. Næste uges program er foreløbigt, dvs. der kan komme ændringer (i givet 

fald vil de selvfølgelig blive meldt ud senest dagen før). 

Og så var det en fornøjelse at stå på Valby Bakke i dag – masser af godt humør, som 

smittede af på mange forbi-kørende cyklister   

 

Program for 17. april (onsdag) 

En dags stilhed for skolen! Hold FRI – du trænger til det                                                                                                                                         
 

Program for 18. april (torsdag) 

10.45-11.00 Møde på Frederiksberg Rådhusplads 

11.00-13.00  ”Barnevognsoptog for det gode børneliv” 

Vi mødes alle sammen (med eller uden barnevogn) på Rådhuspladsen og går i optog 

ca. 2,5 km 

 

Program for 19. april (fredag) 

11.00-11.15 Møde på Frederiksberg Rådhusplads med din cykel 

Optakt til dagens aktion ”BikeOut” – læs mere her: 

http://www.facebook.com/events/471745846230014/ 

11.15 Cykelturen mod Gentofte starter 

Ca. 13.00 Vi cykler med resten af ”BikeOut” mod Christiansborg Slotsplads  

Ca. 14.30 Ankomst til Christiansborg Slotsplads 

15.30-22.00 Fredagsbar på Grock – mad og billige drikkevarer  

 

Program for 22. april (mandag) 

Fra kl. 18.00 Møde på Frederiksberg Rådhusplads 

Vi mødes om aftenen, da kommunalbestyrelsen holder møde. Der vil være billig mad 

og drikke 

Ca. kl. 20.30 Vi tænder fakler foran Frederiksberg Rådhus 

Ca. kl. 21 Tak for i aften 

 
 

 

Nyhedsbrev – 16. april 

http://www.facebook.com/events/471745846230014/
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Program for 23. april (tirsdag) 

En dags stilhed for skolen! Hold FRI – du trænger til det  

 
Program for 24. april (onsdag) 

7.45-8.15 Mød op foran skolen m. badges, flag og bannere (medbringes af TR) 
 TFS’s lærere møder på Rådhuspladsen og hjælper med klargøring 

8.30-9.15 Fælles møde på Frederiksberg Rådhusplads 

9.15-9.45 Demonstration fra Rådhuspladsen til Bülowsvejshallen  

9.45-10.30 Ankomst til hallen 

10.30-15.00 Aktiviteter planlægges i hallen og gennemføres rundt omkring 

 

Program for 25. april (torsdag) 

En dags stilhed for skolen! Hold FRI – du trænger til det  

 
Program for 26. april (fredag) 

St. Bededag – derfor ingen aktiviteter 

 

 

 

Hold dig opdateret på situationen nationalt og lokalt 

Kender DLF din mailadresse? 
Får du mails fra DLF i din private mailbox? Hvis ikke skal du hurtigst muligt logge ind på medlem.dlf.org – 

log på med NEM-id eller med pinkode (brug dit personnummer som kode). Registrer din private 

mailadresse (ikke arbejdsmail eller skolekom), så er du sikker på at få relevant information fra DLF. 

 

Tilmeld dig sms-service 
Få opdateringer direkte fra FKF på sms – send en sms med teksten FKF + dit navn (fx FKF Jens Jensen) til 

1272. Du vil herefter modtage en sms, som bekræfter din tilmelding. 

 

Følg FKF på facebook www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening 

og på www.fkf.dk 
 

https://medlem.dlf.org/
http://www.facebook.com/FrederiksbergKommunelaererforening
http://www.fkf.dk/

