Klovborg FDF
Inviterer til opstart på den nye sæson
Vi mødes alle - fra første årgang og opefter -

ONSDAG d. 26. AUGUST

kl. 18-19.30 til opstart ved Kernehuset, Nørregade 13.
Din aftensmad spiser du hjemme. :-)

OBS: 0. årgang og forældre vil få en særskilt invitation til det første
puslinge-/tumlingemøde, som er ons. d. 2. sept.
Der vil være oprykning til nye klasser, sjov og ”frugtsalat”-løb!
Husk FDF-skjorte, udetøj og March & Lejr (hvis du har).
Vedr. Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere:
I efteråret mødes vi kl. 18.30 og slutter kl. 20.00!!

Kalender:
Onsdag d. 9. sept. sælger vi lodsedler i Klovborg.
20. sept.: Høstgudstjeneste
Søn. d. 25. okt.: BUSK og Travebanko - Pilteovernatning lør.-søn
Uge 51: Hverdagslejr sen.væbnere og ældre
Mange venlige hilsener Klovborg FDF
Se kalender på ww.klovborgfdf.dk

Kontingent:
300,- kr. ½-årlig. Betales ved indsættelse på MobilePay 84313 eller bankkonto:
9803 - 5200401369 - senest 15. sept. (ikke kontant til lederne):
HUSK: Skriv navn(e) på hvem, der betales for og meget gerne
et mobilnummer, der kan bruges til beskeder.
Denne konto bruges også til andre indbetalinger, såsom lejre,
køb af udstyr o. lign.
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