Kære FDF’ere og –forældre!

19. september 2018

Så nærmer vi os høstgudstjenesten. Det er
på søndag.
ALLE FDF’ere inviteres til at bære ’høsten’
ind ved høstgudstjenesten.
Det kan være persille, gulerødder, grønkål,
rødbeder, kartofler, porrer, æbler, pærer, en
lille buket blomster eller hvad som helst, I
kan finde i haven eller i naturen.
Det er festligt, når vi er mange, der møder op i ’blåt’!
TAK kære forældre, om vi må regne med jeres hjælp!

Ons. d. 3. oktober
er hele kredsen med familie inviteret til FDF.
Vi mødes i missionshuset, Nørregade 11, kl. 17.30
og starter med at spise sammen!
Mens der er aktivitet for børnene
er der generalforsamling for forældre.
Vi slutter kl. 19.30 i fællesskab.

Kontakt

Mange gange er der brug for hurtige beskeder, som vi sender på SMS.
Derfor er det vigtigt at vi har alle medlemmers mobilnummer. Er du i tvivl, så
send en SMS til 22480425 med navn - så tjekker vi op.
De fleste meddelelser bliver også lagt ud på hjemmesiden under ’Sidste nyt’.

Kontingent og
Indmeldelse

Vi mødes søndag den 23. sept. kl. 10.15 uden for kirken.
for at stille op til procession.
Nogen af de store FDF’ere bærer faner ind.
Når gudstjenesten er slut, bærer vi høsten ud og deler den ud til
de andre.
Inviter gerne søskende/andre børn og unge
med til at bære frugt/grønt ind. Fortæl
dem, at man mødes 10.15 udenfor
kirken.
Til Puslinge/tumlinge:
I dag har vi øvet at gå i høstprocession ind i kirken, og vi har øvet sange.
I må gerne øve sange derhjemme, så vi er klar til at synge med…
på søndag skal vi også synge for de andre - og lave bevægelser til ’Hveden er en vigtigper’.
Så vi håber I alle kommer.

Hvis du er ny i FDF og har været med nogle
gange, vil vi bede dig udfylde en indmeldelse, som
du kan finde på vores hjemmeside.
Og så vil vi bede alle om at indbetale kontingent
for efteråret - 250 kr. - som kan indbetales på
MobilePay 84313 - eller konto 9803 5200401369. Disse numre bruges også til øvrige
indbetalinger til FDF. Husk at skrive NAVN(e) og
HVAD det drejer sig om.
Kontingent bedes betalt senest 1. oktober.

FDF Skjorter:

Det er fedt at ha’ en FDF-skorte, når man går til FDF. Ønsk evt. én til din
fødselsdag - eller jul!
Vi har de fleste størrelser på lager - ellers skaffer vi dem.
Prisen er 385 kr. for børnestørrelse (2 til 14 år) og voksen 478 kr. (XS til 4 x XL)
(Normal og taljeret)
Sangbogen March & Lejr 2012 kan også købes for 50 kr.!
Se mange andre spændende tilbud på

Vi har intet møde onsdag efter høstgudstjenesten, d. 26. sept.

Forhindret?
FDF-hilsen Lederne - 61 42 44 11

60 88 11 13

Vi håber rigtig meget, du kan komme hver gang. Men skulle du være forhindret
vil vi gerne vide det på forhånd.
Send besked til din leder - ring eller SMS.

