
Efterår 2021 

 

 

 

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! 

August 

18. FDF opstart: FDF OL – utraditionelle discipliner 
- Kredsmøde - Se særskilt indbydelse på 

hjemmesiden: 18:00 – 19:30 

25. Vi afholder OL med vores egne 
puslingediscipliner.  
- Vi mødes ved Kælderen. 

 

September 

1.  Vi afholder OL og dyster videre med vores egne 
puslingediscipliner. 
- Vi mødes på Kælderen. 
 
4. Østerhåb kirke fylder 10 år. FDF har aktiviteter 
ved kirken kl. 12-15. Ta’ din familie med til en sjov 
eftermiddag. 
 
8.  Bålhygge og snitteaften. 
- Vi mødes ved bålhytten i Oens. 
 
15. Bålhygge og snitteaften. 
 - Vi mødes ved bålhytten i Oens. 

22. Legemærket.  
 - Vi mødes ved Kælderen. 

29. Kredsmøde med kæmpe kuglebane dyst! 
- Kredsmøde -  der kommer indbydelse. 
 

Oktober 

6.  Vi tager aftenvandring i skoven. 
- Vi mødes ved parkeringspladsen ved Ølsted skov. 
 
13. Lygten i spand og lege i skoven. 
 - Vi mødes ved parkeringspladsen ved Ølsted skov 

20. Efterårsferie 
 - Vi holder fri  

27. Vi tager på løb – kan du finde vej?  
- Vi mødes ved Kælderen. 
 

 

November 

3.  Fotoløb  
- Vi mødes ved Kælderen.  

10. Lad julehyggen startes. 
- Vi mødes ved Kælderen. 

17. Julehygge fortsættes med pakkeleg. 
- Vi mødes ved Kælderen. 

24. Julekredsmøde 
      - Indbydelse kommer 

 

Januar 

12.  Første mødeaften i 2022 

 

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  

Bo, Andreas, Anja & Jimmie 
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