
 
NU er det endelig tid til en ny sæson FDF! 

Alle børn, der går i 0. kl. - 6. kl.,  

og har lyst til at prøve kræfter med FDF, mødes til 

sæsonstart mandag d. 30. august 

kl. 17.00-18.30 

i vores kredshus ”Stalden” på Thorup Strandvej 16C  

– ved siden af klubhuset. 

Lederne vil denne dag være klar med aktiviteter,  

oplevelser, lege og godt humør – og vi har naturligvis plads 

til alle – nye såvel som nuværende FDF’ere. 

Mødetidspunkterne vil fremover være 

mandage kl. 17.00-18.30 

for grupperne:  

Puslinge (0. kl.), Tumlinge (1.-2. kl.)  

Pilte (3.-4. kl.) samt Væbnere (5.-6. kl.) 

Prøv FDF! 

Er du i tvivl om, hvorvidt FDF er noget for dig? Så kom og 

prøv! De første 3 mødegange er gratis. 

Har du spørgsmål vedr. FDF, kan du ringe til kredsleder 

Mette H. Knudsen på 30626772. 

  



Hvad er FDF? 

FDF er en organisation, hvor vi leger, hygger, griner og 

taler sammen. Friluftsliv, forskellige aktiviteter og samvær 

med andre vægtes højt. Vi arbejder for at give børn og unge 

gode oplevelser og stærke relationer, som kan være med til 

at give dem et ståsted at møde verden fra.  

Hos FDF lægger vi stor vægt på, at vi er et sted med plads 

til alle, og at alle respekterer hinanden. Hos FDF skal alle, 

uanset alder, køn og baggrund, opleve succes og at høre til 

fællesskabet – her gælder det ikke om at være god til noget, 

men om at være god til være sig selv og til at være sammen 

med andre. 

I løbet af sæsonen vil der også være mulighed for at deltage 

i forskellige lejre, f.eks. julelejr og sommerlejr. Her spiser 

vi ofte bålmad, sover i telt eller på lejrskoler/hytter, deltager 

i ’lejrbål’, løb og ikke mindst tilbringer tid sammen med 

vennerne. I sommeren 2022 er der LANDSLEJR for pilte 

(årgang 2012) og ældre på ’Sletten’ ved Julsø. Landslejren 

finder sted hvert 5. år og er vel nok den største oplevelse i 

FDF-regi. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at 

tage med ☺ I kan allerede nu læse mere om landslejren på 

www.landslejr.fdf.dk  

 

 

http://www.landslejr.fdf.dk/

