Pusling er dig som er født år 2012
Tumling er dig som er født år 2011 og 2010

Rigtig Godt Nytår.. og velkommen til en ny FDF sæson.
Også i år vil vi invitere dig med på en sommerlejr. Vi vil i år tage af sted samlet alle os fra Højer, og
evt. sammen med en anden lille FDF kreds. Dato kommer snarest.
Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med jer, og du får her et program for jan og feb.
Du og dine voksne er altid velkomne til, at deltage til møderne og i ringer eller skriver bare 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 Landsdel 5 hjemmeside www.fdf.dk/landsdel5.dk
FDF landsforbund hjemmeside www.fdf.dk
Da vi stræber efter at komme et smut ud, til de fleste møder
(også i regn, blæst og sne), vil det være super.. - om du vil tage tøj på efter det….

JANUAR
Ti. 08.

Ud i skoven med bål

Ti. 15.

Ud i skoven med bål

Ti. 22.

Spor jagt

Ti. 29.

Spor jagt

FEBRUAR

FDF Netværk Vidå:
Højer, Møgeltønder,
Tønder, Hostrup,
Tinglev og Bredebro
FDF kreds.

Lø.

02. PU-TU dag på KE

Ti.

05. Vi hygger.. Dyppe lys eller Snemand

Ti.

12. Vinterferie - ingen FDF... æv

Ti.

19. Vi hygger.. Dyppe lys eller Snemand

Ti.

26. Udklædning og teater

MARTS

Susanne M. Struck 23 92 41 74
email: susannestruck@gmail.com
Tina Bæk-Nielsen
Lone Skovgaard

05. Fastelavns møde - hele kredsen

Ti.

12.

Mad på bål og lære knuder

Ti.

19.

Bygger huler / klatre

Ti.

26. Bygger huler / klatre

61 68 03 05
21 84 96 71

Det ser vi frem til:
•

Ti.

Sommerlejr 2019 - alle FDFere fra Højer.

HØJER
Stiftet 27. Okt. 1962

www.fdfhoejer.dk

