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Pilteprogram 2019 – forår 
 

15. januar – opstartsmøde (fællesmøde for alle) 

22. januar – Vi skal lære at være husmor 

29. januar – aflyst pga. ledermøde, øv! 

5. februar - World Trade  

12. februar – aflyst – vinterferie 

19. februar – MGP – vi varmer op 

22-24 februar - kredsweekend 

26 februar – aflyst pga. kredsweekend 

5. marts – Aflyst pga. ledermøde, øv! 

10. marts – Folkekirkens Nødhjælps indsamling – tag gerne din mor og far med – indbyddelse 
kommer 

12. marts – Fællesmødes – vi håber din mor og far vil deltage i generalforsamling, mens du er til 
møde. 

19. marts – Pille, rode, rage møde – OBS: Vi mødes nede ved shelterne (de ligger ned mod bag 
gammel Solbjerg, se sted på hjemmesiden) 

26. marts – Idolaften – hvem er dit største idol? *Medbring plakat (A4 print) af dit idol 

2. april – Det perfekte minut 

6. april – arbejdsdag – vi håber du og dine forældre vil deltage 

5.-7. april – Ranger Challenge (se mere her: https://www.facebook.com/rangerchallenge/)  

9. April – 2. Verdenskrig 

16. april – aflyst Påske 

23. april - Dengang din mor var dreng 

30. april - Det store løb om verdens lande 

7. maj – aflyst pga. ledermøde, øv! 

14. maj – Friluftsliv i Piltehøjde 

21. maj – Vennemøde – OBS: tag meget gerne en ven med! 

28. maj – Pyjamas party – mød gerne op i nattøj (vi er indendørs)  

Husk nu! 

Du skal altid have tøj på til 

vejret. Vi skal som regel altid 

være udenfor. 

https://www.facebook.com/rangerchallenge/
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4. juni - Jule(juni) møde – OBS: medbringe en gave (ca. 20 kr.) 

11. juni – Afslutningsmøde – fællesmøde 

23. juni – Sankt Hans aften i samarbejde med Lions Club (bag fritidscenteret) 

29. juni – 5 juli – Sommerlejr (sæt datoen i kalenderen allerede nu!) 

 

Dine super seje og søde ledere er: 

- Laust – 2835 5485 
- Daniel – 4249 1015 
- Nadia – 5288 3323 
- Sascha – 6131 4103  


