FDF HAVDRUP
Tumlinge
Program for august – december 2021

11/8

Opstartsmøde: Vi skal lege, synge og lave snobrød.

18/8

Vi skal lave bål, snitte & lege.
En del af Bålmærke.

25/8

Salg af lodsedler. Forældredeltagelse er mere end velkommen.

1/9

Vi skal lave bål, snitte & lege.
En del af Bålmærke.

8/9

Vi skal tage Modsmærket.
En del af Modsmærket.

15/9

Salg af lodsedler. Forældredeltagelse er mere end velkommen.

Målgruppe
Børn 1.kl + 2.kl
Tid:
Vi mødes alle hver onsdag fra kl.
16.45 til kl. 18.15 ved Borgen,
medmindre andet fremgår af
programmet.
Alle bedes medbringe
drikkedunk med vand og have
tisset af hjemmefra.
Sted:
Borgen
Bryggerivej 21, Havdrup
Afbud – gerne på sms:
Mette: 2576 6707
Susanne: 6130 4471

Følg os på:
22/9

Gemmeleg i Bakkerne.

29/9

Vi skal tage Modsmærket.
En del af Modsmærket.

6/10

Årsmøde for børn og forældre.

13/10

Vi skal se en Kirke.
En del af Kirkemærket.

20/10

Efterårsferie

www.fdf.dk/Havdrup
facebook.com/fdfhavdrup/

FDF’s ambition er at
give børn og unge et
ståsted at møde
verden fra.
Vel mødt til en masse sjove møder

FDF HAVDRUP
27/10

”Hvad rummer kirken?” Kreativitetsprojekt og leg.
En del af Kirkemærket.

30.+31/10 Lejrtur med overnatning, sæt X i kalenderen.

PROGRAM FORSAT
Sæt X i kalenderen:
30-31/10 BUSK Weekend

3/11

10/11

”Hvad rummer Kirken?” – forsat - med lege og sange.
Vi forbereder og øver til Fernisering.
En del af Kirkemærket.
Ferniseringen - hvordan har vi gæster og hvordan holder man
fernisering? Forældreinvitation til Ferniseringen kommer senere.
En del af Kirkemærket.

17/11

Juletræer & Nissemænd – Skabe, Lege & Bage.

20/11

DEN BLÅ PLANET – Invitation følger.

20/11 Den Blå Planet
14-15/1 Familieweekend
Eventuelle spørgsmål:
Susanne: 6130 4471
Mette: 2576 6707

Følg os på:
24/11

Juletræer & Nissemænd – Skabe, Lege & Bage.

1/12

Juleafslutning for hele familien.
Vi siger god jul & godt nytår og på gensyn d. 12. januar 2022.

12/1

Opstartsmøde 2022

14.-15.
januar
2022

FAMILIEWEEKEND – FDF Havdrups Bestyrelse og ledere vil gerne
invitere alle familier omkring FDF Havdrup på familieweekend til
leg, samvær og hygge.
Vi er ved at lægge sidste hånd på planlægningen,
så sæt allerede nu kryds i kalenderen X

www.fdf.dk/Havdrup
facebook.com/fdfhavdrup/

FDF’s ambition er at
give børn og unge et
ståsted at møde
verden fra.
Vel mødt til en masse sjove møder

