HVAD ER FDF?

Kernen i FDF er fællesskabet, både 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.
I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en
holdning til livet. Her er voksne med noget på hjerte. FDF
bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de
kristne værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier
som tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå
til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.
HVEM ER VI I NYKØBING SJ.?

Vi er en gruppe frivillige voksne der gerne vil inspirere børn til at tænke kreativt og bruge
fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og børnene i spændende og
sjove aktiviteter.
HVAD LAVER VI?

Det kan være ting som musik, sang, leg, krea-værksted og friluftsliv. F.eks. laver vi mad på bål,
lærer at håndtere en kniv sikkert, lærer at binde knob, bygge med rafter, tager på lejre, laver
teater, synger sange og meget mere.
HVEM KAN VÆRE MED?

ALLE kan være med! Både drenge og piger, store og små, voksne og børn. Vi kigger ikke på
hvordan du ser ud, hvor gammel du er eller hvad du laver. Hos os er det vigtigste, at vi er
sammen, hygger os og har det sjovt. Her er alle lige. Det er blandt andet en af baggrundene for,
hvorfor vi har vores ens blå forbundsskjorter. De signalerer ligeværdighed og fællesskab!
HVORNÅR & HVOR SKER DET?

Vi har kredsmøder hver onsdag i vores kredshytte på Dr. Egedsvej 15-17, 4500 Nykøbing Sj.
Tidspunktet for møderne er afhængig af hvilken klasse man er i.
•
•
•
•
•
•

Puslinge (5-6 år) – kl. 17.00 -18.00
Tumlinge (7-8 år) – kl. 17.00 -18.00
Pilte (9-10 år) – kl. 19.00 -20.00
Væbnere (11-12 år) – kl. 19.00 -20.30
Seniorvæbnere (13-14 år) – kl. 19.00 -20.30
Seniorer (15-18 år) – kl. 19.00 -20.30

HVAD KOSTER DET?

Vores kontingent er pt. 800 kr. om året fordelt på 2 halvårlige betalinger a 400 kr. (Fra 0-5 år er man
gratis medlem og kaldes NUMLING.) Det er muligt at søge fritidspas hos kommunen.
Derudover koster det et variabelt deltager beløb, hvis man f.eks. skal med på sommerlejr,
kredsweekend, væbnermesterskab, landslejr osv. Disse aktiviteter er dog helt frivillige.

Læs mere på www.fdf.dk/nyksj
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