Kære forældre.

I FDF Torsted vil vi gerne give familier og yngre søskende til medlemmerne en lille smag af hvordan det er at
være FDF’er. Derfor opstarter vi nu FDF Familie.
FDF Familie er et fælleskab hvor alle kan være med. Vi mødes vi 4-5 gange årligt og hygger os, laver små
aktiviteter som bålmad, lege, snitte og meget andet. FDF Familie er for familier og søskende til medlemmer
i FDF Torsted. Alle er velkomne, uanset alder og erfaring! Medlemmerne er selvfølgelig også meget
velkomne til at komme med sammen med deres familie.
Vi skiftes til at arrangere møderne men husk at der behøver ikke at være mange aktiviteter - det vigtige er
hyggen og samværet.
Det vil også blive muligt at deltage i kredsweekender og sommerlejre i det omfang man har lyst til – vi
arbejder på bl.a. at deltage i Landslejren næste år.
Vores første møde er

SØNDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 10 – 14
På Sct. Georgsgårdens Fritidsklub
Plantagevej 7, 8660 Skanderborg
Her er en afdeling vi kalder ’Skoven’ der har fantastiske rammer. Her er bålpladser, kaniner og skøn natur.
Der vil være skilte fra parkeringspladsen ned til hvor vi skal være. Man kan med fordel parkere i bunden af
Plantagevej, overfor børnehaven.
Vi skal lave bål og noget lækkert over det, snobrød og måske pandekager. Her første gang laver vi ikke
fælles frokost (bl.a. pga. corona hensyn), så derfor medbring en madpakke til hele familien.
TILMELDING skal ske til thomashelvard@gmail.com eller på tlf 26 15 28 56 senest d. mandag d. 1.
september.
Første møde betales af kredsen men på sigt kan der være en mindre deltagerbetaling.

Vi håber at FDF Familie kan blive et forum hvor vi kan mødes og hygge os og de små søskende kan få en lille
smag for FDF livet. I FDF Torsted Familie kan alle være med!

Har du spørgsmål eller forslag til aktiviteter, hører jeg meget gerne fra dig! Jeg kan kontaktes på
thomashelvard@gmail.com eller tlf . 26 15 28 56. Efter første møde kan vi oprette en Facebook gruppe,
hvor vi kan kommunikere.
Du kan læse mere om FDF familie på https://fdf.dk/familie.
Vi glæder os til at se jer!

