Puslinge/tumlinge i
Normalt mødes vi om onsdagen kl. 16 -17.45
vi er normalt v. Kernehuset
Dejligt er det at være ude og lege. Aktiviteter er som udgangspunkt udenfor men kan
også være i værkstedet…alt efter ’corona’.
Så det er vigtigt at være klædt på efter vejret! Tit er det godt med gummistøvler.
Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlige klæ’r!!
I FDF tager vi mærker… jubii
I løbet af året tager vi forskellige mærker:
For at få disse mærker, er der forskellige ting at lære og som man skal vise,
man har lært.
Skulle man være forhindret i at komme til puslinge/tumlinge-møde, er det vigtigt at
huske at melde afbud til lederne.
Kontingent er ved opstart 300 kr. for et halvt år.
Det betales på konto 9803- 5200401369 - (husk at angive hvem der betales for)
senest 15. sept.
For nye FDFere melder man sig ind på vores hjemmeside. Man må være med 3 gange,
inden man betaler.
Uniform
Hvis I er interesserede i at købe uniform, har vi nogen i Kernehuset.
I løbet af året er der forskellige ’kreds-arrangementer’, nogen gange en
lørdag/søndag - eller f.eks. vinterlejr den 12.-14. feb.
Se mere under www.klovborgfdf.dk.
Indtil efterårsferien 2020 tager vi Dinosaur-mærket.
Man skal have været med mindst 3 onsdage/høstgudstjeneste for at få mærket.
Sille og Sigurd vil lære os om dinosaurer… vi leger og synger om HØST(dinosaurmad)… Kan vi måske lave en udstilling om Dinosaurer??
9. sept. Vi sælger lodsedler på landet - Kan nogen af jer forældre køre for os?
16. sept. Vi øver til høstgudstjenesten 20. sept. Høstgudstjeneste - vi mødes v. kirken kl. 10.15
23. sept. Intet møde efter høstgudstjenesten
30. sept. Vi fortsætter med dinosaurmærket
7. okt. Mon vi er klar til at få dinosaurmærket??
.
Vi glæder os til mange gode oplevelser med jer, puslinge, tumlinge
og også jeres forældre.
Glad FDF-hilsen fra Lederne,
evt. henvendelse til Anette 60 88 11 13

