
 

 

 

 

 

   Program for 1. og 2. pilte 

Vi mødes ved bålhuset ved Kredshuset på Almindsøvænget 1 

                                     torsdage kl. 18.30 – 20.00 

Dato Aktivitet 

21.4.2022 Kano svømmeprøve og vandlege– Vi mødes udenfor Svømmecenter Nordvest kl.18.30 og 
slutter kl. 20.00 samme sted. Husk badetøj og håndklæde 
 

28.4.2022 Sing-in – Vi skal sammen med vores orkester lære de nye sange i vores sangbog March & 
Lejr - Bemærk -Vi mødes og skal hentes på Silkeborg Højskole, Platanvej 12, kl. 19-20.30 
– hvis du har udfordringer med transport, så ring til én af lederne 
 

05.05.2022 Pilte cykeltjek – cyklerne gøres forårsklar - medbring din cykel og cykelhjelm 

12.05.2022 Vi går på jagt efter varme hveder 
  

19.05.2022 Cykeltur til Hvinningdal Grusgrav – Vi mødes kl. 18.00 ved kredshuset – medbring din 
cykel, cykelhjelm, lille rygsæk/cykelkurv med madpakke og drikkedunk 
 

26.-29.05. 
2022 

Sommerlejr på Møgelø – indbydelsen er sendt ud – findes også på vores hjemmeside 
https://fdf.dk/silkeborg1 
 
HUSK sidste frist for tilmelding er 9.5.2022 på https://flexbillet.dk/fdfsilkeborg1  
 

31.05.2022 Bemærk - Vi mødes tirsdag kl. 18.10 -19.40 – Y-mens Cykelsponsorløb på Mads Clausens 
Vej – tag din cykel, cykelhjelm og familien med som heppekor. Indbydelse følger 
 

02.06.2022 Aflyst, da vi mødes tirsdag 31.5. til cykelsponsorløb 
 

09.06.2022 Vandaktiviteter og badning på Vestre Søbad – husk evt. skiftetøj, badetøj og håndklæde 
 

16.06.2022 Sæsonafslutning – indbydelse følger 

23.06.2022 Ses vi til Skt. Hans i Fællesparken i sydbyen? FDF´erne står for snobrød   
 

6.7.-15.7.22 Landslejr på Sletten – sidste tilmeldingsfrist er udløbet  - læs mere om landslejeren på 
vores hjemmeside: https://fdf.dk/silkeborg1/landlejr-2022/  
 

 

Info om FDF, mødeprogrammer og indbydelser til lejre kan ses på vores hjemmeside http://fdfsilkeborg1.dk/  

  

 
Husk altid 
 

 Tøj på efter vejret, da vi skal være ude.  
 Din FDF skjorte og sangbog 
 Meld afbud på sms, hvis du ikke kommer 

 
 

Dine ledere Telefon nr. ved afbud 

Dorthe 22 54 39 75 

Mark 31 69 84 94 

Hanne 23 45 61 11 

Michael 21 12 10 90 

Karen 20 83 69 29 

Julia  42 66 65 06 

Daniel 23 24 35 41 
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