
August:
d. 25.:  Krible, Krable, 1-2-3 Start... Hvem kommer først. I aften står den på

 krabbevædeløb. Vi mødes og hentes igen på P-pladsen ved 

 Tambosund Campingplads.

September:
d. 1:   I aften håber vi at i er lidt sultende. Vi skal hakke og snitte, og 

 tænde et bål for i aften står den på bålmad.

d. 9:   Så tar´vi cyklerne frem...I aften skal cykelen pumpes. 

  Så godt at den kan klare 5 km. Vi tager nemlig 5 km 

  cykelmærket i aften. Start og Stop ved Kredhuset. 

  NB. Mødet er flyttet til onsdag i denne uge

d. 15.:  Det vil med garanti række til en 1. plads i «den store bagedyst», og

 Mette Blomsterberg ville ikke kunne følge med, Når der i aften skal 

 bygges lagkager. Vi skal nemlig på LagkageLøb.

d. 22: Når vi skal til FDF i aften, bliver det med fuld udrykning. De blå

 blink og sirenerne er slået til, når vi i aften besøger brandstationen

 i Thisted.       

 Denne aften bliver nok lidt længere en normalt... Mere info Senere

d. 29: Er der gemt en michelin kok i dig?

 Vi tager forklædet på og skeen i den anden hånd, og snakker bl.a. 

 lidt om hygiejne. Vi skal også «lege» lidt med Toastbrød,  når vi

 i aften kaster os ud i at tage Mad-mærkert.

Oktober:
d. 6.: Vi forsætter hvor vi slap sidst. I aften kigger vi mere på hånd

 hygiejne, meeen vi skal også lave en velsmagende ret, for at

 gøre os fortjent til mad-mærket. 

d. 13:  Så blev det Efterårsferie. Du har fri fra skole, og skal måske på 

 ferie til Bahamas, eller i sommerhus med dine bedsteforældre. 

 Eller også skal du bare pille bussemænd hele ferien. Hvad end

 du skal, så skal du ikke til FDF. 

d. 20: Som om vi ikke lige havde haft Fri, Så holder vi også fri i aften, men 

 kun fordi den står på weekendtur på Fredag

d. 23-24: Så er det blevet tid til sæsonens første Weekendtur. Vi startet fredag

    Og Lørdag tager vi til Bøf på Hardsyssel Efterskole.

    Mere info og indbydelse kommer senere.

d. 27: I aften er der Busk gudstjeneste, Vi mødes ved kirke centeret.

November:
d. 3.:   Måske bliver det en lille bitte smule uhyggeligt, men kun på den gode 

 måde i aften. For det er Halloween, og det fejre vi i aften...

d. 10: Det bliver mørk i aften. Men det er faktisk også meningen, for ellers 

 kunne i jo ikke gennemføre aftenens aktivitet, den står 

 nemlig på Mørkeløb i «Byskoven»

d. 17: Julen står for døren, og i aften skal vi ud og sælge Julekalendere.

d. 24: Nu er det snart tid, til den store Jule-rengøringen. Og det er 

 blevet vores tur, til at blive rene. Derfor tager vi en smut i      

 svømmehallen i Hurup.

Program for 1. Tumlinge August - November 2020

Vi ses... Dine søde ledere:

Louisa Neigaard Yde  tlf.: 20979412

Bettina Højris   tlf.: 29728196

Rasmus Jensen   tlf.: 22328780

Allan Lind Stephensen  tlf.: 30242443

Tirsdag aften fra 17.30 - 19.00

Husk der kan forekomme ændringer i programmet
- Så følg med på Facebook siden...
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