For dig som er 5-9 år
Velkommen til en ny og spændende sæson med FDF..
Som tumling vil du møde Susanne Struck, og Tina Bæk Nielsen som dine ledere.
FDF vil samtidig gerne udvikle nye ledere, og derfor vil du også møde nogle af vores gæve Væbnere, som
hjælpe ledere.
Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer.
Vi har lavet et program over hvad vi vil lave de næste mødeaftener.
Du og dine forældre er altid velkomne til, at ringe eller sende en sms til en af os, såfremt der er spørgsmål.
Du kan finde mødeplan, billeder og andet på vores hjemmeside www.fdfhoejer.dk
Tjek evt. også FDF Højers side på facebook og
FDF landsforbund hjemmeside www.fdf.dk
Da vi stræber efter at være ude de fleste aftener
(også i regn, blæst og sne), vil det være super
- om du vil tage tøj og fodtøj på efter det….

AUGUST
Ti. 22.

FDF aften for alle
- goddag igen efter ferien og goddag til nye.

Ti. 29.

Bål, snitte lege i skoven

SEPTEMBER
Ti.

05. Laver ting vi kan sælge ved ”smag på marsken”

Ti.

12.

Ti.

19. Mad på bål og snitte

Laver ting vi kan sælge ved ”smag på marsken”

Lø. 23. Vi deltager i ”smag på marsken” ved Vandtårnet lørdag
Ti.

26. Ingen møde

OKTOBER
Ti. 03.
Ti. 10.
Ti. 17.

Efterårsferie - ingen møde

Ti. 24.
FDF Netværk Vidå:
Højer, Møgeltønder, Tønder, Hostrup,
Tinglev og Bredebro FDF kreds.
Netværk hvor børn og voksne mødes til
forskellige arrangementer, som vi aftaler.

Det ser vi frem til:
•
•
•
•

Ti. 31.

Susanne M. Struck
Tina Bæk-Nielsen

Lanterne aften
Kreds Juleafslutning tirsdag den . dec. 2017
Tumlinge dag i LD5 - . jan. 2017 på KE (Kongeådal Efterskole)

23 92 41 74
61 68 03 05

HØJER
Stiftet 27. Okt. 1962

www.fdfhoejer.dk

