
Forår 2020 

 

 

Onsdag 16.45 – 17.45 

Vi er udenfor til de fleste af vores møder. Husk 

derfor ALTID tøj efter vejret.  

Hvis intet andet er nævnt, starter og slutter vi i 

kælderen. De steder vi ofte besøger, kan findes på 

vores hjemmeside (www.fdftorsted.dk) under 

adresser.  

Hvis der står kredsmøde, betyder det, at alle 

kredsens medlemmer deltager, så både store og 

små er sammen. Ved kredsmøder er 

mødetidspunktet ofte ændret! 

 

Januar 

8.   Vi skal lege os til 

legmærket – Leg 1 

15. Vi bygger fuglehus  

22. Vi bygger fuglehus 

29. Vi bygger fuglehus 

Februar 

5.  Male fastelavnstønder  

12. Aflyst - Vinterferie  

19. Fastelavn – kredsmøde.  

26. Vi besøger Østerhåb kirke – Forkyndelse 1 
- Vi mødes ved kirken 
 
Marts 

4.  Forberedelse til deltagelse i sogneindsamling til 
folkekirkens nødhjælp. Vi håber at få besøg af 
karavanen fra FKN. 
- Der kommer særskilt information 

8. Deltagelse i sogneindsamling – 
FNK (Søndag) 
- Der kommer særskilt information 

11. Vi bygger huler i skoven 
- Vi mødes ved parkeringspladsen ved Ølsted skov 

18. Vi tager på opdagelse ved søen – Natur 1 
- Vi mødes ved parkeringspladsen ved Ølsted skov 

25. Fange krabber ved havnen. 

April 

1.  Sjov & Leg på Langelinje. 

8. Aflyst - Påskeferie. 

15. Vi varmer op til affaldsindsamlingen – 

Verdensmærket 1 

22. Vi deltager i affaldsindsamlingen 

29. Hvordan snitter man rigtig? 
- Vi mødes ved bålhytten i Oens 

Maj 

2. - 3. Weekendtur for puslinge til FDF Tyrsted - Uth 
Kredshus. Mor eller far er velkommen.  
- Der kommer mere information. 

6.  Hvordan bruger man øksen? 
- Vi mødes ved bålhytten i Oens 

13. Kan alle bruge øksen og dolken rigtig?  (Bål 2) 
- Vi mødes ved bålhytten i Oens 

20. Aflyst - Kr. Himmelfarts ferie 

27.  Vi binder knob 

Juni 

3.  Aflyst – Dagen før sommerlejr 

4 – 7 Sommerlejr på Endelave 
- Der kommer særskilt indbydelse 

10. Vi binder knob 

17. Fælles sommerafslutning i kredsen. 
- Der kommer særskilt indbydelse 

 

Husk at alle indbydelser udsendes på mail og 

lægges på www.FDFtorsted.dk, samt at melde 

afbud, hvis du ikke kommer. 

Mange FDF Hilsen  

Svend  4221 0756  
Dan  2086 4905 
Bo & Andreas 

 

             FDF TORSTED 

http://www.fdftorsted.dk/

