
PRØV FDF
HELT GRATIS!
Har du lyst til at prøve at se, hvad FDF er for noget?
Så har du nu muligheden - helt gratis og uforpligtende!

ALDERSGRUPPERNE I FDF
FDF er inddelt i forskellige aldersgrupper eller klasser, som vi kalder dem. Hver 
klasse mødes en gang om ugen på en hverdagsaften og laver aktiviteter. Derudover 
er der forskellige lejre og kurser i løbet af året.

PUSLINGE & TUMLINGE | 5-9 ÅR | 0., 1. OG 2. KLASSE | TIRSDAG 17:30-19:00
Puslinge & Tumlinge er FDFs spilopmagere. Lige startet i skolen og fuld fart på. Vi 
laver dukketeater, stearinlys,bygger huler, får historier og meget meget mere. 
Du skal til at lave snobrød over bål, og er selv med til at tænde det. Du kommer 
også på løb, og du lærer måske, hvordan man ringer 112, hvis der sker en ulykke.

PILTE | 9-11 ÅR | 3. OG 4. KLASSE | MANDAG 18:30-20:00
Pilte snitter i træ, laver bål og lærer så småt at bygge med rafter. Det er også som 
pilt, at du kommer på længere ture, og du sover måske under åben himmel, når I er 
på lejre.

VÆBNERE & SENIORVÆBNERE | 11-13 ÅR | 5. TIL 8. KLASSE | ONSDAG 19:15-21:00
Væbnere tager i svømmehallen og besøger store virksomheder. Du er på vilde 
weekendlejre i naturen og hyggelige overnatninger i kredshuset. Du kommer i 
kontakt med ild og vand og kommer på længere sommerlejre, der også kan finde 
sted i udlandet.

SENIOR+ | 9. KLASSE OG OPEFTER | TIRSDAGE I ULIGE UGER
Her er det de helt store udfordringer du møder, men der er også plads til hygge og 
kaffe. Senior+ tager på seniorkurser, på weekender,og mødes med andre seniorer.

WWW.FDFKAERBY.DK
KAERBY@FDF.DK



LÆS MERE 
På vores hjemmeside www.fdfkaerby.dk kan du læse mere om kredsen.
Her kan du blandt andet finde mødeprogrammer, se billeder af dine ledere, 
og så er der masser af billeder fra aktiviteter og lejre.

3..2..1.. START
Så er den nye sæson i FDF Kærby gået i gang. Hver uge foregår der en masse 
aktiviteter, som du frit kan deltage i. Hvis du har lyst til at se, hvad FDF er for 
noget, så skal du bare møde op på den mødeaften som passer til din klasse - 
se bagsiden.
Du må meget gerne tage dine forældre med til de første par møder.

TID
Vi starter ugentlige møder i uge 33 i år. Se 
tidspunkterne for din aldersgruppe bag 
på brochuren.

STED
FDF Kærbys kredshus
Padevænget 4, Kærby
9000 Aalborg

SPØRGSMÅL?
Ring til kredsleder Lars Ørsnes 
Christensen på 25270679 eller send en 
e-mail på kaerby@fdf.dk

5 GRATIS MØDER
Tag klippekortet i denne brochure med, 
så får du 5 gratis prøvemøder. Det er helt 
uforpligtende, så hvis du bare vil prøve 
om det er noget for dig, så dukker du 
bare op. Du kan se tidspunkterne bag på 
denne brochure.
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