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Vi mødes hver onsdag aften  
på følgende tidspunkter:

Tumlinge:
Mødetid: Onsdag kl. 18.30 - 20.00
Alderstrin: 5-9 år (0.-1.-2. skoleklasse)

Pilte:
Mødetid: Onsdag kl. 19.00 - 20.30
Alderstrin: 9-11 år (3.-4. skoleklasse)

Væbnere:
Mødetid: Onsdag kl. 19.00 - 20.30
Alderstrin: 11-13 år (5.-6. skoleklasse)

Seniorvæbnere/Seniorer:
Mødetid: Onsdag kl. 18.30 - 20.30
Alderstrin: 13-18 år (7. skoleklasse og op)

Ledere og programmer for de enkelte klasser findes 
på vores hjemmeside under: Klasse og programmer.

Vores hjemmeside: www.fdfbrande.dk 
Her finder du også yderlig information  
om FDF Brande.

Sommerlejr: 
Hvert år er vi på sommerlejr, oftest i uge 28.  
Dog er der ingen sommerlejr de år der er Landslejr 
for FDF.

Kredsweekend: 
I løbet af året har vi også en kredsweekend for alle 
klasser.

Fredags drop-in: 
I løbet af året holder vi nogle fredage ”fredags drop-
in”. Du er velkommen til at tage dine forældre eller 
kammerater med denne aften, hvor der ikke er noget 
fast program, men mulighed for spille, lege, hygge 
og snakke sammen. Der bliver hængt sedler op i 
kredshuset, hvor du kan se datoen for næste fredags 
drop-in.

Andre arrangementer: 
Vi finder også nogle gange på ting som ikke foregår 
onsdag aften. Du vil altid få besked om disse ar-
rangementer.

Klatretårnet: 
Vores klatretårn bruger vi jævnligt når vi mødes. 
Hvis du skal klatre er det vigtigt, at dine forældre 
har underskrevet en klatretilladelse. Du får klatretil-
ladelsen udleveret sammen med indmeldingsblanket 
(se nedenfor).

Indmelding: 
Du er altid velkommen til at prøve at være med til 
FDF, og er det noget for dig kan du indmelde dig 
i FDF Brande på indmeldingsblanketten, som du 
kan få ved at møde op på en af vore mødeaftener (se 
modsatte side) eller ved henvendelse til kredslederen 
(se bagsiden).

Kontingent: 
Opkræves 2 gange om året.

Forældrehjælp: 
I løbet af året har forskellige ting som vi kan vil have 
hjælp til fra dine forældre. Det betyder ikke vi for-
venter de møder op hver gang. 
Vi sender en mail eller ringer, når vi har behov for 
hjælp og det er helt i orden at sige nej hvis man ikke 
har tid eller lyst.  

Vi har blandt andet brug for hjælp til:
•	 Indsamling	af	aviser	4	lørdag	formiddage	i	løbet	

af et år.
•	 Opsætning	af	afspærring	af	Storegade	og	opsæt-

ning af flag i forbindelse med forskellige arrange-
menter i byen.

•	 Uddeling	af	affaldsposer.
Fælles for de ting vi har behov for hjælp til, er at vi 
tjener penge til FDF Brande og vores kontingent 
betaling derfor bliver lavere.



Kontakt:

Kredsleder:
Poul Bagger Thomsen
Dørslundvej 48
7330 Brande
Tlf. 97 18 10 48
E-mail: poul@fdfbrande.dk

Formand:
Børge	Stadel	Petersen
Tinghøjvej 59
7330 Brande
Tlf. 97 18 28 78
E-mail: borge.stadel.petersen@mvb.net

FDF Danmark: 
Hvis du vil vide mere om FDF Danmark  
kan du finde information på www.fdf.dk

I FDF møder vi børn og unge med et kristent 
livs- og menneskesyn, der viser, at vi som men-
nesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige 
uanset race og social status.
Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.  
Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik, 
leg og fællesskab. 
Sammen	med	samværsformen	i	FDF	skal	de,	i	
bund og grund, være med til at give tro på Gud, 
mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

www.fdfbrande.dk


