
Program i Århus 9.

Programpunkter:

Programpunkter findes i kalenderen 
på: https://fdfaarhus9.dk/

Mødetid for Puslinge, Tumlinge og 
Pilte (0. - 4. klasse):
Mandage kl. 17.30 – 18.30 

Mødetid for Væbnere og Seniorer (5. 
klasse – 19 år): 
Mandage fra 18.30 – 20.00

Hvis man er interesseret i at gå til 
FDF, har man 3 prøvetimer, og kan 
komme en hvilken som helst mandag.
Dog vil vi meget gerne have besked 
først 😊 

Hvad er FDF?

Om FDF:

”Kernen i FDF er fællesskabet, både 
for børn og for børn og voksne. Det at
lege, hygge, grine og tale sammen, og
at blive mødt med respekt uanset 
baggrund, alder eller evner. Vi tror at 
alle har noget at bidrage med til 
fællesskabet, og det præger den 
måde, vi er sammen på.”

Kontakt os:

Lars: 28 18 70 10
Mail: diango92@hotmail.com

Morten S.: 30 13 50 78 
Mail: sigaardmorten@gmail.com 

Hjemmeside:
https://fdfaarhus9.dk/

Addresse:
Elverdalsvej 91, 8270 Højbjerg

FÅ UNIKKE 
VENSKABER 
GENNEM LEG, 
FÆLLESSKAB OG 
HYGGE HVER 
MANDAG

FÅ UNIKKE 
VENSKABER 
GENNEM LEG, 
FÆLLESSKAB OG 
HYGGE HVER 
MANDAG

Århus 9. Kreds

https://fdfaarhus9.dk/
mailto:sigaardmorten@gmail.com
https://fdfaarhus9.dk/


FDF og Spejdere indtager Tivoli!

Lejre
I FDF tager vi på lejre; Dette kan både 
være en weekendtur, og en uge lang 
lejer med telt og det hele.

Der er f.eks. sommerlejr for kredsen 
næsten hvert år, årlige juleweekend 
med julekalender Marathon om 
vinteren, Landslejr hvert 5. år med alle
13.000 FDF’ere i Danmark; her oplever
du den ultimative fællesskabsfølelse

Hvert andet år indtager FDF’ere og 
spejdere tivoli friheden til en 
overnatning med en oplevelse ud over
den sædvanlige tivoli-tur med 
aktiviteter i forlystelserne; f.eks. kan 
du male dig som pjerrot mens du 
gynger i piratskibet!

Hvad laver FDF’ere?
FDF’s kærneværdi er fællesskab. Til 
møderne laver vi en del af det som spejdere 
typisk også gør – bare uden den hardcore 
overlevelses-fokus. FDF er meget afslappet 
med et fokus på hygge og en uformel tone. 
Vi bygger på frivilligt arbejde fra ledere som 
også synes det er sjovt at være her.

Vi bruger mere tid på hygge end 
konkurrence. En af de ting, der adskiller os 
fra andre fritidsorganisationer er, at vi ikke 
laver den samme ting hver gang, men i 
stedet har et varieret program der rummer 
alt fra bål og madlavning til hygge med et 
legemøde og til mere kreative ting, som at 
lave en perleskål, eller bygge en fungerende 
ovn af pap. Her er der også god plads til at 
børnene også kan komme med forslag til 
møder.

Vi har eget kredshus!
I vores FDF-kreds har vi vores eget 
kredshus. Det er meget unikt, da mange 
kredse mødes i en kirke eller 
forsamlingshus. Dette giver os nogle ekstra 
muligheder, da vi har egen have, bålsted, 
køkken, værksted, kostumerum og 
indendørs aktivitetsrum. 

Huset er i sin tid bygget af frivillige ledere 
og forældre. Det har stået siden 1969, og 
blev indbygget med en lille lejlighed med 
plads til en beboer. Så der er altid en leder i 

kredsen til at holde det rent og pænt 😉 
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