Piltetur

30/10 til 1/11
Du inviteres hermed på pilte-weekendtur på Højbjerg. Det bliver en weekend fuld af hygge, leg,
grin og godt selskab. Skynd dig at tilmelde dig allerede nu til en skæg weekend:
fredag d. 30. oktober – søndag d. 1. november,
FDF Højbjerg,
Langøvej 272, 5390 Martofte,
Selvfølgelig skal vi overholde reglerne, der er i forbindelse med corona, men vi er overbeviste om,
at vi nok skal få en sjov tur alligevel. Vi skal være en del udenfor, så det er vigtigt, at du husker tøj
efter vejret inkl. varmt tøj, gode sko og regntøj.
Yderligere er der mulighed for at sove i shelter! Hvis du har lyst til at sove i shelter, skal du
medbringe liggeunderlag samt krydse af på tilmeldingen.
Grundet corona-restriktioner vil vi gerne have, at forældre transporterer og afhenter igen. Ved
ankomst er det vigtigt, at børnene sættes af og forældre ikke går med, så vi ikke samles for mange
mennesker. Derfor står lederne klar til at hjælpe, når børnene ankommer. Ligeledes vil vi gerne
hentes igen og det vil også være ”simpel afhentning”. ☺ Har du ikke mulighed for at komme frem
eller tilbage, så tag fat i os.
Ankomst er fredag mellem kl. 17:00-17:30.
Afhentning er søndag mellem kl. 10:30-11:00.
Prisen på turen er 200 kr. pr. person og betaling skal ske til kredsens Mobilpay 23662 senest d.
22/10.
Pakkeliste: Madpakke til fredag aften, indendørs sko, toiletsager, nattøj, undertøj og strømper,
masser af varmt tøj, regntøj, ekstra sko.
Sovepose, lagen (hvis du vil sove inde), liggeunderlag (hvis du vil sove i shelter), lommelygte.
Vi håber at I gerne vil med – det bliver nemlig hyggeligt og sjovt. ☺

TILMELDING TIL PILTEWEEKEND 2020
(navn)

Bemærkninger:
Telefonnummer på mine forældre:
Har du lyst til at sove i shelter, så sæt kryds her: ………

(FDF-klasse)

