FDF JULEDEKORATIONER
FDF Darum har i år valgt ikke at afholde Julestue som vi plejer- men I skal selvfølgelig ikke snydes for
juledekorationer, så kom og besøg os i Skovhytten – eller lav en forudbestilling på årets dekoration.
Salget / afhentning af dekorationer finder sted i FDF Skovhytten og vi har valgt at udvide åbningstiden for
at ”give mere plads”
Hvornår:

Lørdag
Søndag

21/11 fra kl. 13 - 16
22/11 fra kl. 10 – 14

Sted:

FDF Skovhytten, Videkærvej 12

KOM OG GØR EN GOD HANDEL
Der vil i år være mulighed for at forudbestille dekorationer/adventskranse. Vi kan også tilbyde at
bringe dekorationen til dig, hvis du ikke har mulighed for selv at afhente i ”åbningstiden”
Hvordan gør jeg ?
Send SMS med angivelse af: Navn, bestilling og pris eller ring til 29 86 90 46 (Lene Ebsen)
Hvis du har spørgsmål – så ring endelig.
BEMÆRK: Dato for seneste forudbestilling er tirsdag den 10/11 2020
Ved forudbestilling er det kun røde/hvide lys der kan bestilles.
Eksempel:
Dekoration med bloklys:
SMS: Nr. 4 – rød + pris
Adventskrans m. hvide lys:
SMS: Nr. 1 – hvid + pris
Adventsdekoration m. røde lys:
SMS: Nr. 2 – rød + pris
Dekoration til fyrfadslys - 1 kegle:
SMS: Nr. 5 + pris

Forudbestillings liste

Farve lys

Ca. priser

1

Adventskrans

Rød/hvid

125 – 150

2

Adventsdekoration i skål/fad

Rød/hvid

125-150-200

3

Kalenderlys (tykt lys)

4

Dekoration med bloklys

5

Deko. til fyrfadslys - 1 kegle

75-100

6

Deko. til fyrfadslys - 2 kegler

125-150

100-125
Rød/hvid

75-150

Ud over det, der kan forudbestilles, er der et pænt stort udvalg, som kan ses/købes i Skovhytten
Der vil løbende blive lagt billeder på Facebook siden ”FDF Darum” - Følg med fra den 14/11
Kaffeboden vil ikke være åben.
Da vi i år ikke har kunnet afholde hverken Sct. Hans eller Cykelrally, håber vi på jeres støtte.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer

