
 Den 21. jan. 21 

Kære puslinge, tumlinge og forældre! 
 

Tak til jer, der var med på online-mødet og til jer, der har lavet 

opgaver. 

Håber I alle har det godt. 
 

Noget helt særligt i år: 

Ramasjang har inviteret FDF over hele landet til at være med i 

Danmarksindsamlingen, der slutter lør. d. 6. feb. med et stort Tv-show. 
 

Puslinge/tumlinge har det derfor på programmet, også de 2 næste onsdage inden 

6. feb. Det passer fint til vores STORmester-mærke. 

Vi håber, I alle kan være med. 
 

2.Opgave til STORmesterne(løses og afleveres inden ons. d. 27.jan.)  

Det handler om at gøre noget godt for andre…  

denne gang for Wilma, Mona og Dans pige på 4 år.  

Wilma fik en lillesøster den 1. jan 

a) Lav en hilsen til Wilma, som du tror, hun vil blive glad for ….. 

            tegn /skriv/mal…på A4 ark. 

             Hilsenen kan også laves som en lille historie,  

            en sang, maleopgave eller???…husk at skrive hvem det er fra. 

            Hilsenen afleveres i den blå kasse (udenfor værksteds-døren ved      

            Kernehuset) eller på Lupinmarken 12  

            Den kan også skannes og sendes på mail a.nette@aogv.dk   

            Lederne samler opgaverne til en lille bog  

            og tager billeder af jeres opgaver til  www.godegerninger.nu 

Vi glæder os til at modtage alle jeres hilsner 
 

FDF-hilsen Lederne. 
tlf.: Lena 3067 0435, Mette 2849 4125 og Anette 60 88 11 13    

 

PS: Ons. d. 27. jan. kl. 17 vil vi gerne mødes med jer til et kort møde online  på Google-

Meet…koden ligger på klovborgfdf.dk/nyheder og også på vores Facebook. 

………………………………………………………………………………………… 

I kan også være med på Danmarksindsamlingen derhjemme alt det, I vil…. 

udover vores fællesopgave som STORmestre. 

se forslag på www.godegerninger.nu/send din gode gerning  …  

I kan se, det er nemt og sjovt at gøre en tjeneste for andre 

For hver gode gerning, der gøres og sendes ind,  

giver Novo Nordisk Fonden 20 kr. til børn i Syrien. ER det ikke FLOT? 

Når en hånd giver en hånd, er der en anden hånd, der giver en hånd. 

 

http://www.godegerninger.nu/send

