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Pilteprogram – efterår 2021 
Vi mødes mandage kl. 18.45 - 20.15 i Ladely (Byplanvej 101) 

Dato Mødetitel Bemærkning 

16. august Fælles opstart for hele kredsen Fællesmøde kl. 17 - 18.30 
23. august Bål, økse, dolk 1 Medbring gerne dolk 
30. august Bål, økse, dolk 2 Medbring gerne dolk 

6. september Vi bygger kuglebaner 
Medbring gerne (pap-)rør, 
papkasser eller hvad man kan 
bygge med 

13. september Vi sælger lodsedler 
Medbring gerne cykel. 
Forældrehjælp ønskes til at følge 
med rundt. 

20. september Kodemøde  

25.-26. september 
Æblelejr ved Ladely 
Vi sover i telt, laver bål, og forskellige aktiviteter 
med æbler f.eks. laver æblemost og æblelege 

Tilmelding på Flexbillet her. 
Medbring flaske på 1 liter til 
æblemost. Se også tilmelding. 

27. september Aflyst efter overnatning  

4. oktober Pionermærket – reb og rafter  

11. oktober Pionermærket – reb og rafter  

18. oktober Aflyst pga. efterårsferie  

25. oktober Mørkemøde  

1. november Førstehjælp 1  

8. november Førstehjælp 2  

15. november Bolsjekogning  

22. november Bolsjekogning  

27. november Julestue i Gug Kirke Piltene sælger bolsjer 

29. november Vi bager pebernødder  

6. december Vi julehygger  

13. december Juleafslutning med pakkespil 
Medbring 2-3 pakker til i alt ca. 
15-20 kr. 

3. januar Første gang efter juleferien  

5.-6. februar Kredsweekend Info følger 
6.-15.- juli Landslejr på Sletten Info følger 

 

Husk: 

- At melde afbud hvis ikke du kommer til mødet – gerne som SMS 
- Praktisk tøj tilpasset vejret 

 

Vel mødt   

Christian (2611 1781), Thomas (2991 7802), Patricia (2782 3570), Peter (4027 6388) 

https://flexbillet.dk/fdfgug/event/8p0w51
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