Du indbydes hermed til

EN FANTASTISK
KREDSWEEKEND
den 28. – 30. oktober 2022 i FDF Huset
”JEG ER JO LIGE HER”
Hvornår:

Fra fredag den 28. oktober 2022 kl. 19 til
søndag den 30. oktober 2022 kl. ca. 11.30.
Turen starter ved FDF Huset fredag, og slutter ved Brande Kirke søndag
hvor vi deltager i årets BUSK gudstjeneste (Børn, Unge, Sogn, Kirke).
HUSK at BUSK gudstjenesten er for HELE familien, så alle er velkommen i
Brande kirke søndag den 30. oktober 2022 kl. 10.
Der bliver mulighed for at hente din bagage i FDF Huset efterfølgende.

Hvem kan deltage:

Det kan alle klasser ved FDF i Brande, det vil sige også DIG.

Hvad koster turen:

Den er billig, kun 150 kr. som du betaler når du tilmelder dig.

Tilmelding:

NU - og allersenest ved FDF-mødet den 26. oktober –
• Udfyld nedenstående kupon og afleverer den til din leder
• Eller udfyld tilmeldingen på dette link

Betaling

•
•

Medbring: :

Bemærk

På mobilepaynummer 668887 (FDF Brande, Lejre-ture),
mærk indbetalingen med barnets navn.
Kontant betaling til din leder.

Almindeligt weekendudstyr – herunder varmt tøj / skiftetøj, gode sko (ikke
nye), sovepose, liggeunderlag, toiletsager, din FDF-skjorte, masser af godt
humør.
Alle SKAL medbringe liggeunderlag, da overnatning enten vil ske på FDF
Husets gulv
Er du væbner, sen. væbner eller senior skal du måske sove udenfor i telt eller
shelter. Så husk at medbringe varmt sove tøj (gerne en bomulds
træningsdragt) der er velegnet til en kold nat udenfor.

Jeg tilmelder mig STRAKS til weekendturen den 28. – 30. oktober 2022.
Jeg hedder: ___________________________________________________
og er [ ] tumling [ ] pilt [ ] væbner [ ] seniorvæbner [ ] senior
Vi har evt. mulighed for at bage til ca 20 personer:
[ ] franskbrød/boller [ ] kage
Fars eller mors telefonnummer: ____________________________________________
Fars eller mors underskrift: ____________________________________________
Evt. bemærkninger skrives på bagsiden af denne seddel.

www.fdfbrande.dk

