
 

Invitation til FDF K5’s 
100-års fødselsdags-
reception lørdag den 26. 
okt 2019 kl. 13.00 – 15.00 
i Taksigelseskirken. 
Siden 1919 har K5 lavet 
udfordrende og meningsfulde 
aktiviteter for børn og unge på og 
det vil vi gerne fejre, ved at invitere 
nuværende, gamle medlemmer, 
forældre, søskende, nabokredse, 
netværk, øvrige foreninger, samt 
alle, der har interesse, med til 
fødselsdag. Program og aktiviteter: 

 Kredsens og FDF’s 100 års historie 
 Se gamle forbudsdragter 
 Lad dit eget luksus-snobrød 
 Gå på opdagelse i kredsens billedarkiv 
 Prøv hoppeborg 
 Jubilæumskage, kaffe og drikkevare 

mm. 
 Slå søm til 100 års fane-ring 
 Mal din egen brik til jubilæumsmaleri 
 Få en snak med gamle ledere eller 

gamle kammerater. 

Tilmeld dig gerne på Facebook  
 

Spørgsmål til rettes til:  
René 22620149 rkt@fdf.dk     
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René 22620149 rkt@fdf.dk     
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