Den 7. nov. 18

Kære puslinge, tumlinge og forældre!
I dag er vi begyndt på et nyt mærke.
Onsdagene indtil jul tager vi
JULEMÆRKET  .
For at få mærket, skal du deltage mindst 3 af
disse onsdage inden jul
7., 14., 21. og 28. nov. og 5. dec.
samt have været med til at sælge
julemærker/til og fra-mærkater.
Næste onsdag laver vi små skuespil og vi øver os i,
hvordan vi gør, når vi sælger julemærker/til og framærkater.
De følgende to onsdage sælger vi.
I år er det Henrik Amorsen fra Ikast, der har lavet
julemærket over emnet
’ROSE I DECEMBER’ .
21. og 28.november: Vi går ud i byen i små hold og sælger
julemærker/mærkater….
Overskuddet fra salget går til bl.a. til Kræftens Bekæmpelse
Det er Y’s Mens Clubben i Ikast-Brande, der udgiver julemærkerne
for 13. gang.
Hvert ark har et nummer, så der er mulighed for at vinde gavekort.
Som noget nyt er der også ’til og fra-mærkater’.
Klovborg FDF får halvdelen af de penge, som vi sælger mærker for.
Et ark koster 30 kr. Tak, om I vil være med at støtte de gode formål.
Familie og forældre kan også købe.
I Klovborg FDF er forældre og børn aktive for at tjene penge til kredsens aktiviteter,
bl.a. til sommerlejren.
4 gange om året er der pap- og papirindsamling, som pilte, væbnere, seniorvæbnere og
deres forældretager sig af. Forældre og børn i puslinge/tumlinge- klassen deler 4 gange
om året kommunens affaldsposer ud til husstande i byen. I vil snart blive kontaktet, om
at I kan hjælpe med denne uddeling i november.
5. dec.: Sidste gang før jul, hvor vi får mærket.
Vi glæder os meget til at tage
dette mærke sammen med jer.

FDF-hilsen Lederne.
tlf.: Anette 60 88 11 13 og Mona 60 17 07 24
NB: Det er vigtigt med godt varmt tøj og fodtøj, og husk reflekser i denne mørke tid.
I Klovborg FDF vil vi også gerne, at I melder afbud, hvis jeres pusling/tumling er forhindret.

Det er nemt at sende en sms. På forhånd tak!

