Til kredsens puslinge- og tumlingeledere

Så er der BØF på Hardsyssel
Lørdag 27. oktober 2018 er der traditionen tro
BØF (Børnefestival) på Hardsyssel Efterskole.
Det er et forrygende arrangement for puslinge og tumlinge fra FDF.
Vi vil gerne invitere jer til at være med.
Det er et nemt arrangement for jer som ledere. Vi sørger for masser af
sjove aktiviteter, men vi vil dog også gerne have jeres hjælp for at få hele
arrangementet til at glide.
Ledernes opgave: Det er vigtigt, at lederne deltager aktivt i programmet
og ikke “bare” går rundt og drikker kaffe, eller står og snakker i foyeren.
Lederne har undervejs i programmet forskellige opgaver:
 Gå rundt sammen med de børn, der har behov
 Hjælpe med aktiviteter og andre opgaver
 Støtte og hjælpe elever med det, de laver

Program
9.30	Ankomst og velkomst i hallen –
med masser af march og lejrsange
(10.00)	Mindst en fra hver kreds mødes
om aktiviteterne
10.15	Introduktion af værksteder
10.30	Værkstederne starter
12.30	Medbragte madpakker på
streetbanen/trappen – hvis vejret
tillader. Hvis man spiser før,
foregår det også der.
12.30	Underholdning i hallen
sammen med piltene

Specielle færdigheder: Vi vil gerne gøre brug af de færdigheder, I har
som ledere. Så derfor vil vi meget gerne opfordre jer til at melde tilbage
på forhånd, hvilke værksteder I evt. kan hjælpe med. Det kan f.eks. være,
at der i kredsene er ledere, der er gode til at snitte, gøgl, klatring eller
noget andet sjovt, der kan bruges som aktivitet på BØF.
Kontakt mig på 21 85 17 37 eller km@hardsyssel.dk

13.30	Børnegudstjeneste
sammen med piltene
14.00	Fælles leg i hallen
sammen med piltene
14.45	Oprydning og afrejse

Vi ses til BØF!

15.00	Slut for i dag

Med venlig hilsen

Hardsyssel Efterskole
Karsten Melgaard
21 85 17 37 / km@hardsyssel.dk

I kan efter sommerferien finde indbydelsen til download på hardsyssel.dk/bagland

Indbydelse
Efter sommerferien kommer indbydelsen. Vigtigt: På hver indbydelse skal
I selv skrive evt. ekstra pris for transport + tidspunkt og sted for netop jeres
afrejse og hjemkomst.

Tilmelding
Når I har modtaget tilmeldingerne fra børnene inden efterårsferien, skal I
blot lave en samlet tilmelding på hardsyssel.nemtilmeld.dk – her er der
også mulighed for at betale. Når kredsen er tilmeldt, kommer der yderligere
oplysninger om arrangementet til kontaktpersonen. Hvis antallet af
tilmeldte ændrer sig den ene eller anden vej, ordner vi det lørdag.

Ekstra overnatning

Hardsysselvej 2 / Vejrum / 7600 Struer
T 97 46 47 33 / hardsyssel.dk

Som noget nyt er der mulighed for som kreds eller gruppe at overnatte til
søndag – evt. i shelter eller klasselokale. Vi kan være behjælpelig med nogle
ting (f.eks. mad), men I skal som udgangspunkt selv sørge for aktiviteter og
oprydning. Hvis I vil blive til søndag, kan I kontakte mig på 21 85 17 37 eller
km@hardsyssel.dk

