
 Den 12. jan. 21 

Kære puslinge, tumlinge og forældre! 
 

Godt nytår vil vi først ønske jer alle 

Håber I alle har det godt. 

Det var sjovt at tage MODSmærket sammen med jer…hvor var det flot 

med lys i mørket. Kan I huske den onsdag, vi havde så mange dåselygter tændt 

Tak for gode oplevelser sammen. 
 

Det første puslinge/tumlinge -møde i år bliver vi nødt til at være  

SAMMEN hver for sig…og vi vil ønske hinanden  

GODT NYTÅR i FDF. 

Derfor har vi vedlagt stjernekaster og knæklys. 
 

Alle FDF’ere i Klovborg går i det nye år i gang med at tage et specielt mærke:  

STORMESTER-mærket, et helt særligt mærke til denne tid. 

Der bliver forskellige opgaver, hvor man skal bruge sin fantasi og være kreativ for 

at løse opgaven som STORMESTER. Du må gerne lave opgaverne sammen 

med din familie. 

1. opgave (løses inden ons. d. 20.jan.)  

a) Lav et billede, hvor der står FDF 2021  

            Brug naturens materialer… i naturen… send billede til os 

            eller du kan tegne på papir.  

           Tegningen kan afleveres i den blå kasse, der står udenfor   

            værkstedsdøren ved Kernehuset …eller du kan sende på sms         

        b) Skriv 3 forslag til aktiviteter/lege, vi skal være sammen om til FDF. 

            Send dine forslag til os. 

Vi glæder os så meget til at tage mærket sammen med jer 
 
 

FDF-hilsen Lederne. 
tlf.: Lena 3067 0435, Mette 2849 4125 og Anette 60 88 11 13    

 

PS: Ons. d. 20. jan. kl. 17 vil vi gerne mødes med jer til et kort møde online  

………………………………………………………………………………………… 

Vi foreslår, at du og din familie/nogen voksne fra din familie tager 

passende tøj på og går uden for, gerne når det er mørkt. En af de 

voksne skal også have tændstikker/lighter med. 

I råber GODT NYTÅR, tænder stjernekasteren, måske synger en lille 

sang,  

Aktiver knæklyset og sæt det et sted, hvor det kan nydes rigtig meget 

de næste timer ….   

Send gerne billeder til os. 


