
 Den 24. april 19 

Kære puslinge, tumlinge og forældre! 
 

I dag har vi bl.a. vandet pilehytten… der er liv i alle grene endnu!  

 

Og vi har øvet sange til familiegudstjenesten om to uger,  

altså onsdag den 8. maj. 

 

Lidt info om tid og sted  

ved de kommende FDF-arrangementer.  

 

På lørdag den 27. april: Blå By i Jelling - Vi mødes kl. 9.20 i Jelling.  

Se nærmere på www.klovborgfdf.dk 

I kan evt. aftale med hinanden om fællestransport. 

 

Onsdag den 1. maj: Intet møde 

 

Onsdag den 8. maj: Denne dag mødes vi på Kirkens P-plads kl. 16. 

                          Der er stadig fælles gåtur fra SFO for jer,  

                           der er tilmeldt denne ordning. 

                           Vi gør klar til gudstjenesten. 

                 Kl. 17: Børnegudstjeneste (varer ca ½ time)for hele familien. 

                          Derefter fællesspisning ved konfirmandstuen 

                         Arrangementet slutter senest kl. 19 

 

Onsdag den 15. maj: Mødested er igen ved Kernehuset kl. 16-17.45 

Vi glæder os meget til at være sammen med jer.  

  

FDF-hilsen Lederne. 

tlf.: Mona 60 17 07 24 og Anette 60 88 11 13 

 

 

 NB: Puslinge/tumlinge mødes altid i godt udetøj og godt fodtøj 

 

Har I hørt, at der i år bliver Skt. Hans fest  

den 23. juni ved Kernehuset. 

Tag endelig hele familien med… også denne gang 
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