ONSDAG den 18. SEPT.

sælger vi
FDFs ’SKRABE-LODSEDLER’.
Vi har bestilt 600 stk.
og de koster 20 kr. pr. lod

DER ER MANGE FINE GEVINSTER!!
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Selv om du ikke vinder en af gevinsterne
på lodsedlen, kan du alligevel vinde.
Overskuddet går nemlig til Klovborg FDF
og vi kan bl.a. bruge pengene
til en masse spændende aktiviteter…
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Denne aften er det pilte, væbnere,
seniorvæbnere og seniorer, der sælger.
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Vi mødes kl. 17-19.30
Der serveres en lille forfriskning.
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Vi har brug for voksne,
der vil køre !!
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Vil nogen af jeres forældre,
bedsteforældre, nabo, eller andre køre
for os, så ring/sms på
tlf. 21839625 eller 22480425
senest MANDAG den 16. sept.
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Tag kun cykel + cykelhjelm med,
hvis du må cykle!
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Man kan betale
lodsedler med
MobilePay ®.
Nærmere info herom
på selve dagen.
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til en go’ oplevelse!
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