Mandag 18.30 – 20.30

September fortsat...

November

12.

Vikar møde med Julie

7.

Da Christian og Kasper er forhindret
denne aften, inviterer vikar Julie en
tur i svømmehallen. Vær klar foran
Aqua Forum kl. 18.30 eller giv lyd
på 29909891

11. - 13.

19.

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.

- Vi mødes derovre (overfor
Frisør Ønskelook)

Medbring fiskestang (eller kontakt
Kasper)

Je m'appelle Junior – Fransk
møde!

30.

Julekredsmøde (onsdag)
- indbydelse kommer

Nak og æd! Mad i skoven
(Naturmærke 8)

Oktober
3.

Tag badetøj med og en
sejladstilladelse (ok mundligt!).
Vi sørger for redningsveste

Skovly 121, Andkær, 7080 Børkop
10.

September
5.

Tinstøbning i Den gamle smedje

28.

Vi tager til ”Børkop” og besøger
Jimmie. Helt præcist bliver det
Andkærvig, som ligger på sydsiden
af Vejle fjord ca. 35 min fra Torsted.

- Vi mødes dernede

21.

(Naturmærke 8)

August
Vi bygger en mælkekasse
tømmerflåde på Langelinje og
skal derefter teste den af.

Vi forbereder tin støbning

Nak og æd! Vi skal på fisketur i
Lundum (Torpvej 64, Lundum)

- Vi mødes i Ølsted skov
29.

Kredsweekend - indbydelse
kommer

14.

- Vi mødes derude!
26.

Regnbue aften

Hekse aften i Bygholm skov

Lift
Er der behov for et lift, til nogen af
møderne, så skriv til Kasper. Så finder vi
en løsning
Husk at alle indbydelser udsendes på
mail og ligges på www.FDFtorsted.dk
Hilsen

- vi mødes ved O-løb klubben

Kasper

28343902

Nak og æd! Vi fanger mad i
Boller!

17.

Efterårsferie (og kursus)

Christian

29646583

24.

Escaperoom

60855536 er på

(Naturmærke 8)

29.

Væbnervideoaften - indbydelse
kommer

(Jimmie
højskole)

31.

Pizza og retro game aften

Husk badetøj!
- Vi mødes ved Boller Slot

Krølle

