
 Den 28. 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. 
 

Vi fortsætter med ’gode gerninger’ 
 

3.Opgave til STORmesterne(løses og afleveres inden ons. d. 3.feb.)  

Det handler jo om at gøre noget godt for andre…  

denne gang for beboerne på Østervang. Da vi ringede og spurgte deres leder, om 

de var interesseret i at modtage hilsner fra FDF’ere, blev hun så glad over, at vi 

ville tænke på dem. 

Der bor nu 22 på Østervang, så der er brug for vi laver en del hilsner. 

Klip hjerterne ud….gerne  alle tre.  

Skriv på hvert hjerte en sød og glad hilsen til en, der bor på Østervang. 

 Det er vigtigt, du skriver STORT, så det er let at læse: 

F.eks   på den ene side:  GOD DAG til dig! 

på den anden side: VENlig hilsen Sofus  (dit navn),  7 år (din alder) 

HVIS det er ok for din far og mor, 

må du gerne sætte et billede af dig selv ved siden af dit navn.  

 Det vil de blive meget glade for på Østervang. 

Har I ikke et billede, kan det være noget, du godt kan li’. 

Pynt hjertet med farver, tegninger/udklip … 

Lederne sætter snor i, så de kan komme op at hænge og pynte.  

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

                                                     Kernehuset) eller på Lupinmarken 12  

Vi tager billeder af jeres hjertehilsener og sender 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. 3. feb. 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 stadig 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

