[Sæsonplan – Væbner – Efterår 2019]

Der kan komme ændringer i vores sæsonplan. Husk altid at have tøj med til at være både ude og inde. Alle
møder fra kl. 19.00-20.30 med mindre andet er oplyst.
HUSK AT MEDBRINGE

27. august

FDF Svanninge-Faaborgs Store Rekordbog – Årgang 2019

31. august
1. september

Vi skal passe på tingene på loppemarked. (Se seddel)
Loppemarked på Svanninge Skole (se kalender på hjemmeside)

3. september
10. september
17. september
24. september

Cykel (medbring cykel + hjelm, trafikvest) – Vi skal cykle ca. 10 km
Reb & Rafter – Det er noget med kræfter!
½ tsk ingefær
En aften som model
½ tsk bagepulver
Scoreretten!
½ tsk sort peber

28-29. september

#computernat (se www.computernat.dk – HUSK tilmelding)

1. oktober
8. oktober

Shhhhh.. vær stille!
Så leger vi lige

15. oktober

FRI – Ferie

22. oktober

Så er der Quiz

25-27. oktober

Netværksweekend (se kalender på hjemmeside + seddel)

29. oktober
5. november
12. november

Turen går til Las Vegas (medbring slik til 10 kr.)
Opfinder for en aften
Spaghetti/Pasta

16-17. november

Familieweekend (se kalender på hjemmeside + seddel)

19. november
26. november

Mødet af ILD!!
11 15 4 5 13 28 4 5

125g smør
1 øko appelsin

3. december
10. december

Småkager – Bag-selv, men af hvad?
Mikkels Fødselsdagsmøde

½ dl piskefløde

12. december

Fælles Juleafslutning for hele kredsen (se kalender på hjemmeside)

7. januar

Nytårskur – DRESSKODE: GALLATØJ!!!

Leder info
Mads
Mikkel

tlf. 20 87 91 39
tlf. 52 24 74 45

50g sukker

½ tsk bagepulver
100g hvedemel

75g sukker

150g hvedemel
½ tsk kanel
½ tsk kardemomme

info@fdfsvanningefaaborg.dk

Husk at tilmeld dig til vores SMS-liste på www.fdfsvanningefaaborg.dk– så kan vi sende besked til dig hvis der er hurtige
ændringer i programmet
Husk at meld afbud hvis du ikke kan komme, så står vi ikke og venter ;-)

www.fdfsvanningefaaborg.dk

