
 

 

Pus/tumlinge forår 2019 
Hej puslinge, tumlinge og forældre! 

Vi er nu klar med den nye sæson plan, som vi glæder os helt vildt meget til! De 
fleste af gangene kommer vi til at være udenfor, så husk altid masser af varmt 
tøj, der gerne må blive beskidt. Alle møder starter kl. 17.30 og slutter kl. 19.00 
ved kælderen i Møllevangskirken, medmindre der kommer besked om andet. Hvis 
man er forhindret i at komme, skal I melde afbud til Sara via SMS.  

Dato: Møder: Evt. kommentar: 
8/1 Vi laver fuglemad!  
15/1 LILLE NØRD – om harer  
22/1 Filmaften i kirken Medbring gerne sovepose 
29/1 Refleksløb Medbring en lille lommelygte 
5/2 Rekord-aften  
 VINTERFERIE Intet møde pga. ferie 
19/2 FN’s verdensmål  
26/2 Vi maler Fastelavnstønder  
5/3 MGP-møde Find din indre sangstjerne frem, og øv dig godt i alle de gode 

sange fra dette års MGP! 
12/3 Optakt til vandringsmøde  
19/3 Vandringsmærket Vi skal ud at gå, så medbring gode gå-sko 
26/3 Natursanseløb  
28/3 SING IN SING IN i Skjoldhøj Kirke for hele landsdel 4 
2/4 Bålmøde  
5/4 – 6/4 Tumligeovernatning I vores hytte ”Knasten”. Mere information kommer senere. 
9/4 Bålmøde  
 PÅSKEFERIE Intet møde pga. ferie 
23/4 Sokkepaintball Medbring to gamle sokker/strømper, der må blive smidt ud 
30/4 Løbsmærket  
7/5 Løbsmærket  
14/5 Pandekager på dåse Medbring en tom konservesdåse 
21/5 Næstekærlighedsmøde  
25/5 Male, hygge og krea i 

Knasten 
For alle, der ar lyst til at give en hånd med til at få gjort Knasten 
forårsklar! 

28/5 Aftensmad på bål  
4/6 Fælles sommerafslutning For hele kredsen 
Uge 28 SOMMERLEJR Mere information kommer senere 

 

Hvis i har nogle spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte en af os. Husk at 
følge med på vores facebookside FDF Aarhus 1 samt på vores instagram konto 
fdfaarhus.  

Mange hilsner fra puslinge-tumlinge lederne Sara (26366101), Kris (23962136), 
Signe (60221944), Tim (26202389), Mette (20158446) og Julie 


