
Indbydelse til sæsonafslutning 
 
Kære FDFere, FamilieFDF og forældre i FDF Viby J 

 

Vores kreds havde før corona en tradition om at mødes til 

grillhygge som afslutning på FDF-sæsonen. Denne tradition kan vi 

nu igen inviterer jer til!! 

 

Så torsdag den 16. juni fra 17.30-19.30 inviterer vi alle FDFere, 

familier og søskende til hygge på Damtoften. Først vil der være 

lidt aktiviteter og vi skal indvie vores nyrenoverede kredshus, samt 

sige tak til dem der har hjulpet med denne opgave. Så kommer 

sognets præst Lise forbi og holder andagt sammen med os. 

Omkring kl 19.00 har vi fået varmet grillen hvor vi byder på 

pølser, brød og saft til alle mand. Til sidst slutter vi af sammen og 

siger tak for en god sæson og på gensyn til næste års sæson.  

 

Tilmelding foregår seneste tirsdag kl 14 til Mette på mail eller 

sms (mettegrube@gmail.com eller 22999896) 

 

Vi glæder os til at se jer! 
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