
Mandag 18.30 – 20.30

Vi er udenfor til mange af vores møder. 
Husk derfor altid tøj efter vejret. 

Hvis intet andet er nævnt, starter og 
slutter vi i kælderen. For at finde de 
steder vi ofte besøger, kan der kigges på 
vores hjemmeside FDFtorsted.dk under 
adresser. 

August

31. Krølles løb aften

September

6. Mad 5 mærke – kan det friteres?

Vi mødes ved bålhytten i Oens 

13. Mad 5 mærke – Sovs og vafler!

Vi mødes ved bålhytten i Oens

September fortsat...

20. Mad 5 mærke – kan det blendes?

Vi mødes i Ølsted skov

27. På tværs af Danmark

Vi mødes i Bygholm Park

(Medbring håndklæde og evt. 
skiftetøj)

Oktober

4. ”Alle mod Carsten!”

Vi mødes i Bygholm Park

11. Vi besøger Malthe i Bowl n Fun

OBS! Fra kl 18-20. 

Vær der 5 min før start!

Uge 42  - Efterårsferie og seniorkursus

25. Omvendt møde

November

1. Konspirations teori aften!

Vi starter ved jættestuen og 
slutter ved O-løbs klubben 
(begge i Bygholm skov… Husk 
evt. vejarbejde!)

8. Kakao, bål og brætspil

Vi mødes ved bålhytten i Oens

15. MLP aften – Venskab er ren 
magi!

22. Adventure løb ved ”Den 
genfundne bro”

Vi mødes på P-pladsen (Husk at 
det tager 25 min i bil)

24. Julekredsmøde (onsdag!)

Januar

10. Første møde i 2022

Husk at alle indbydelser udsendes på 
mail og ligges på www.FDFtorsted.dk 

Hilsen 

Kasper 28343902

Christian 29646583

Jimmie, 60855536

Krølle 61277334

Carsten 20672367

Møde ændring!!

Vi er nød til at ændre lidt på et 
par møder. Det drejer sig om 
følgende:

11. Oktober - Vi laver omvendt møde denne dag

25. Oktober - Konspirations teori aften
Vi starter ved jættestuen og slutter ved O-løbs 
klubben (begge i Bygholm skov… Husk evt. 
vejarbejde!)

1. November - Vi besøger Malthe i Bowl n Fun

OBS! Mødet er fra kl. 18-20.30 

Vær der 5 min før start! Den sidste halve time, vil 
Malte vise os bag kulisserne

Alle øvrige datoer er ikke 
påvirket!
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