26. marts 2022 Kom med til
9:30 – 15:00
BLÅ BY I
Klovborg

KLOVBORG

Kære FDFer
Lørdag d. 26. marts holder vi Blå by i Klovborg.
Vi håber, du vil være med. Vi skal lege, på løb, og hygge os
sammen med FDFere fra andre byer - så vi bliver MANGE!
Vi mødes ved Kernehuset, Nørregade 13B - men P foregår
for enden af Stadionvej ved stadion og klubhuset.
Prisen for dagen er 30 kr. - Betales i forvejen på MobilePay 84313 eller evt.
konto 1551 - 5200401369. HUSK NAVN!
Vi har brug for en masse kage. Dejligt, hvis din mor/far vil bage! 
Du skal huske






Madpakke (frokost), drikkedunk og kop/mug
Tøj efter vejret - VIGTIGT
Fodtøj efter vejret – noget som du kan gå i hele dagen
Dit FDF-grej (March & Lejr osv. hvis du har)
En rygsæk til at putte det hele i

Vi glæder os til at se dig
Hilsen FDF Klovborg

FDF klasse:________
Vi mødes kl. 9.30 v. Kernehuset

Tilmelding
Afleveres senest 16. marts til lederne
Navn:__________________________

Vi skal hentes igen ca. kl. 15
v. Kernehuset

FDF-klasse: _____________________
Mor/far bager kage:
Har betalt 30 kr.

 MobilPay
 Bankkonto

25. marts ’22
17:30
Klovborg

Kom med til

PILTEAFTEN
med overnatning

Kære Pilt i Klovborg FDF
Fredag d. 25. marts holder vi Pilteaften i Klovborg hvor vi er vært for mange
andre pilte fra området!
Vi håber, du vil være med. Vi skal på løb, have lejrbål og overnatte udenfor.
Vi mødes ved Kernehuset. Om lørdagen følges vi ad til Blå by.
Prisen for overnatningen er 30 kr. + 30 kr. for Blå By. Betales i forvejen på
MobilePay 84313 eller evt. konto 1551 - 5200401369. HUSK NAVN!
HUSK også at melde dig til BLÅ BY! 
Vi har brug for en masse kage. Dejligt, hvis din mor/far vil bage! 
Du skal huske







Madpakke (aftensmad) og drikkedunk
Tøj og fodtøj efter vejret
Spisegrej
Sovepose, liggeunderlag, nattøj
Toilettaske og evt. personlig medicin
En lille rygsæk til dit Blå by grej

Vi glæder os til at se dig

Hilsen FDF Klovborg

FDF Pilte
Vi mødes kl. 17.30 v. Kernehuset
Vi skal hentes igen lørdag ca. kl.
15 v. Kernehuset

Tilmelding
Afleveres senest 16. marts til lederne
Navn:__________________________
FDF-klasse: _____________________
Mor/far bager kage:
Har betalt 30 kr.

 MobilPay
 Bankkonto

