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Forord: Lidt om kredsen, alderstrin og klasser 

 

Hvis du sidder og læser denne håndbog, er det fordi, du enten selv er medlem af FDF Taastrup, har et eller flere 
børn indmeldt eller måske overvejer at gøre begge dele.  

Med denne håndbog, der opdateres en gang årligt, håber vi, at du bliver klædt godt på til, at du kan sætte dig 
ind i, hvad FDF og FDF Taastrup er for en størrelse. Herunder hvad der er vores grundlag, værdier, dagligdag, 
aktiviteter og de mange praktiske overvejelser, der skal gøres i den forbindelse.  

Så her har du en alfabetisk systematiseret opslagsbog, hvor du kan finde svar på mange af de spørgsmål, som vi 
af erfaring ved vil blive stillet i forbindelse med ovenstående emner.  
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Alderstrin – Hvilken klasse skal jeg/mit barn gå i?  

I FDF er børnene delt op i FDF-klasser efter deres alder. I FDF Taastrup har vi i den forbindelse valgt at inddele i 
skoleklasser for at have et bedre overblik over hvem, der hører til hvor.  
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De 4 vigtigste ting at huske som forælder 

I forbindelse med kredsens aktiviteter og daglige arbejde er der fire ting, der er særligt væsentlige at være 
opmærksom på som forælder:  

 Vær opdateret på programmet: 
 

o Nogle gange kan et ugentligt møde foregå et andet sted. Andre gange kan der være en 
weekendlejr eller en udflugtstur lige rundt om hjørnet. Disse ting er vigtige for os at melde ud i 
god tid, men også særligt vigtigt for dig som forælder eller deltager at være opdateret på. 
 

o Særlige beskeder og meddelelser i forbindelse med de ugentlige møder kan man holde sig 
opdateret på gennem skriftlige eller mundtlige beskeder som børnene får et eller flere møder 
inden. 
 

o Arrangementer såsom weekendlejre eller udflugtsture kan man holde sig opdateret på både 
gennem sedler som dit barn får med hjem på et ugentligt møde, ud fra mails fra kredsens ledere 
og/eller via FDF Taastrups hjemme- og tilmeldingsside:  
www.fdftaastrup.nemtilmeld.dk 
www.fdf.dk/taastrup 
 

o Billeder og andre medier fra diverse arrangementer og lejre kan man følge med i på FDF 
Taastrups facebookside: www.facebook.com/fdftaastrupkreds/ 
 

 Husk tøj til vejret 
o Uanset hvordan vejret er udenfor, elsker vi at lave aktiviteter ude – også selvom vi laver 

aktiviteter inde. Så for at undgå situationer hvor børnene fryser eller er gennemblødte, er det 
som forælder vigtigt at sende sine børn forsvarligt afsted til FDF, om end det er på lejre eller de 
ugentlige møder. Tjek evt. punktet ”Standard pakkeliste til lejre” for inspiration. 

 
 Husk at melde afbud:  

o Nogle gange kan det være sådan, at man ikke kan komme til FDF – og det er der slet ikke noget 
galt i. Det kan dog blive rigtig svært for os ledere at forberede og udføre et planlagt program, 
når vi ikke ved hvor mange, der dukker op. Nogle FDF-klasser er hårdere ramte end andre – 
særligt dem med få børn. Der er stor forskel på at lave en aktivitet med 6 børn frem for 2 børn.  
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FDFs formål og værdigrundlag 

 

FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi tror på, at børn og unge har brug for 
et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med andre mennesker. 
Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har 
noget at bidrage med. I FDF er det vigtigere at blive til nogen end at blive til noget. FDF giver børn og unge et 
ståsted baseret på relationer, tro, leg og samfundsengagement. 

Relationer  

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte I FDF 
tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi hele 
mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte 
det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt 
enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at 
frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at lederen sætter sig 
selv i spil i mødet med børn og unge. 

Tro  

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag I FDF tror vi på, at 
mennesker har brug for at kende deres ståsted i mødet med en mangfoldig verden. I FDF har børn, unge og 
voksne et sted, hvor de sammen kan tale om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her møder børn og 
unge voksne, der tør sætte deres egen tro i spil og er klar til at fortælle om Gud og lytte til andres erfaringer. 
Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og 
musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om ansvaret 
for børn og unge. 

Leg 

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber I FDF 
tror vi på, at leg fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, 
spontanitet og ansvar. Egenskaber, vi har brug for som mennesker, men som ikke kan måles på en skala. I FDF 
leger vi os til færdigheder – i friluftsliv, når vi spiller musik, eller når vi konkurrerer mod hinanden for sjov og 
for at prøve os selv af. I FDF arbejder vi for, at børn oplever legens frie væsen, hvor vi leger på tværs af alder og 
gennem legen etablerer et fællesskab. Leg i FDF betyder, at voksne tager del i legen og leger med - bare fordi 
det er sjovt. 

Samfundsengagement  

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i I FDF 
tror vi på, at verden har brug for mennesker, der tager del i og ikke blot iagttager livet. Børn og unge inspireres 
til at anvende jordens ressourcer intelligent og bæredygtigt. FDF bidrager til demokratisk dannelse, når børn og 
unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler deres selvstændighed og engagement. Samfundsengagement i 
FDF betyder, at der er kort vej til handling, også hvis man er ung og har en god ide. Som frivillige arbejder vi for 
at gøre en forskel for andre, både i det nære, når vi bidrager lokalt, og når vi gennem internationalt samarbejde 
får et større udsyn. 
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FDF som organisation 

 

Grundenheden hos FDF er den lokale kreds. Dem er der mere end 350 af. Det er i kredsen at dagligdagen og 
langt de fleste aktiviteter i FDF udspiller sig.  

Langt de fleste af kredsene er organiseret i løsere netværk, der består af et par kredse, der samarbejder f.eks. om 
lidt større aktiviteter.  

FDF Taastrup er en del af Hedebo Netværk, der udover FDF Taastrup også består af FDF Roskilde, FDF 
Hedehusene, FDF Høje Taastrup, FDF Gevninge, FDF Skt. Jørgensbjerg, FDF Ny Tolstrup, FDF Hvalsø, FDF 
Gadstrup-Snoldelev og FDF Havdrup.  

Over kredsene (og netværkene) står landsdelene. Der findes otte landsdele på FDF-danmarkskortet. FDF 
Taastrup tilhører landsdel 7, der nogenlunde dækker Region Sjælland, og Lolland-Falster. Landsdelene 
arrangerer bl.a. lederkurser og anden lederuddannelse samt større arrangementer og lejre. Landsdelene udbyder 
desuden diverse aktiviteter, som kredsene kan benytte sig af. Landsforbundet er det, der samler det hele. 
Forbundet arrangerer bl.a. landslejre og udbyder diverse kurser og andre uddannelsestilbud. FDFs højeste 
myndighed er landsmødet, som landsforbundet arrangerer hvert andet år. Her tages stilling til de emner, som 
går på tværs af alle FDF-kredse. Det kan f.eks. være økonomi, forbundsskjorte, mærkestruktur, 
uddannelsestilbud m.m. 

 

Forbundsskjorte 

Når man er meldt ind i FDF Taastrup, har man en låneskjorte, der udleveres af ens klasseleder. Den skjorte går 
man i, indtil man har fået anskaffet sin egen. Skjorten er både praktisk, let genkendelig og rar at have på.  

En ny skjorte kan handles hos kredsens FDF-butik, eller direkte til forhandleren: 55˚ Nord: www.55nord.dk 

 

Fotos 

Ved indmeldelse tages der stilling til, om hvorvidt vi må offentliggøre billeder og fotos af den indmeldte. Indtil 
videre har vi mange gode billeder fra alle de fede oplevelser og aktiviteter børnene gives. Derfor opfordrer vi dig 
som forælder, at give os fototilladelse. Når vi lægger billeder ud på vores Facebookside eller vores hjemmeside, 
har vi som ledere særligt fokus på at tage billeder af børn og voksne i grupper – Dvs. gruppebilleder og fotos af 
igangværende aktiviteter.  

Hvis der er billeder der ikke ønskes offentliggjort eller ønskes fjernet efter offentliggørelse, efterkommer vi det 
ønske så vidt muligt.  

 

Historie 

Frivilligt Drenge- og pigeforbund (FDF) blev stiftet i 1902 på Frederiksberg. FDF er dermed én af Danmarks 
ældste organisationer, og FDF er således også ældre end spejderbevægelsen, der først blev stiftet i 1907. 
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Hjemmeside og Facebook 

FDF Taastrup har både en hjemmeside og en Facebook-side. Vi forsøger at bruge begge dele aktivt i 
kommunikation med forældre og andre interesserede. Derfor er det en klar opfordring til, at man holder sig 
opdateret løbende på både hjemmesiden og Facebook-siden.  

Hjemmeside: www.fdf.dk/taastrup 

Her kan man holde orientere sig om kredsen generelt og få svar på mange spørgsmål vedr. bl.a. fdf-klasser, 
standard-pakkelister for en weekendlejr og andre ting.  
Det er også her vi giver en forsmag på kommende arrangementer og temaer for de ugentlige møder.  

Facebook-side: www.facebook.dk/fdftaastrupkreds  

På denne side kan man følge med i kredsens aktiviteter. Man er meget velkommen til at stille spørgsmål og 
kommentere. Her lægges også billeder op af kredsens aktiviteter. 

 

 

Hjemve 

Det sker, at børn får hjemve på vores ture og lejre. Det sker for selv de mest garvede FDF-børn, og det er der 
hverken noget overraskende eller farligt i.  

Det er set oftest i de små klasser, og opstår når børnene er længe væk hjemmefra. Hvis man som forælder 
mener, at hjemve er et problem for barnet, så har vi erfaring, som vi gerne deler ud af.  

Hjemve skal håndteres rigtigt, så barnet får en god oplevelse i sidste ende. Som forælder er det derfor vigtigt at 
være opmærksom på følgende:  

1) Langt de fleste tilfælde af hjemve skyldes TRÆTHED. Den bedste kur mod hjemve er derfor en god nats 
søvn. Det er meget sjældent, at hjemve er mere alvorligt end som så – og når det er tilfældet, er vi 
særligt opmærksomme på det. 
 

2) Børn får en langt større oplevelse af en lejrtur, hvis de kommer igennem hjemveen frem for opgivelsen 
ved at måtte ringe hjem. Der er intet, der forstærker hjemveen som et opkald hjem og at høre mor eller 
fars stemme. Vil man i kontakt med sit barn, der er på tur eller lejr, så kontakt lederne først, så vi er 
opmærksomme på, at hjemveen kan opstå.  
 

3) Som forælder har man stor indflydelse i at afrejsen bliver en positiv oplevelse. Hvis børnene oplever, at 
mor eller far virker kede af det eller nervøse på børnenes vegne, så smitter det af på barnet. Ved at 
skabe en positiv oplevelse ved afrejsen kan man som forælder medvirke til at styrke barnets håndtering 
af hjemveen.  
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Hvad laver vi i FDF?  

Modsat spejderne – der ofte har en klar og på forhånd fastlagt plan for, hvad man skal lære hvornår på de 
enkelte alderstrin og klasser – er FDF noget mere frit. Vi kan – hvis vi vil – lave hvad vi vil, så længe det lever 
op til FDFs formål og værdigrundlag.  

Derfor er der også meget stor forskel på det, der bliver lavet rundt omkring i de mange FDF-kredse i Danmark. 
Eksempelvis findes der kredse, der har fokus på teater; der findes kredse, som fokuserer på friluftsliv; der findes 
søkredse, og der findes sågar en kajakkreds i Aarhus. 

Omvendt har langt de fleste kredse et særligt forhold til natur og friluftsliv – og det er noget der dyrkes overalt i 
landet. I forhold til hvad vi laver i FDF Taastrup, kan der nævnes kerneord såsom friluftsliv, musik og leg i et 
inkluderende og givende fællesskab. For mere konkrete aktiviteter: Se vores Facebookside: FDF Taastrup. 

 

Ind- og udmeldelser 

Indmeldelse sker ved at aflevere en udfyldt indmeldelsesblanket. Indmeldelsen er først fuldendt, når den er 
skriftligt bekræftet fra kredsens side.  

Udmeldelse sker ved skriftligt at give besked herom til kredslederen på fdftaastrup@gmail.com 

 

Kontaktoplysninger 

FDF Taastrup kan altid kontaktes på fdftaastrup@gmail.com, og du kan skrive til kredsen via vores 
Facebookside.  

Kontaktoplysninger på de enkelte ledere m.m. fremgår af kredsens hjemmeside: www.fdf.dk/taastrup 

 

 

Kredshus, Hytte og andre lokationer 

I FDF Taastrup holder vi møder på følgende lokationer:  

 Rønnevangshuset: (Puslinge, Tumlinge, Pilte)  

Lindevangshusene 69, 2630 Taastrup 

 

 Kælderen i Menighedshuset (Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer) 

Solsortevej 1, 2630 Taastrup 

 

Og sidst men ikke mindst, vores kredshytte nær Hvalsø: 

 Thorstorp-hytten (Weekendlejre og andre FDF-arrangementer)  

Glædebjergvej 5, 4330 Hvalsø 
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Mobiltelefoner 

Mange børn har i dag mobiltelefoner. Det er der intet i vejen med, og vi bruger også mobiltelefonerne aktivt til 
flere af vores arrangementer og aktiviteter. Vi har dog besluttet et par regler angående brugen af 
mobiltelefoner. Vores anbefaling er generelt, at mobiltelefoner som udgangspunkt ikke medbringes på lejre 
m.m., medmindre andet er aftalt eller givet besked om. Hvis telefonen skal med, hvad enten det er aftalt eller 
ikke, så skal man som forælder og som barn på lejr respektere følgende:  

 Mobiltelefoner må kun bruges uden for program. 
Når vi er på lejr, vil vi ikke se mobiltelefoner i brug, når vi har aktiviteter – medmindre det eksplicit er 
en del af aktiviteten: Fx sms- eller snapchat-løb.  
 

 Børn skal ikke ringe hjem selv. 
Medbragte mobiltelefoner giver mulighed for, at man kan ringe hjem, uden at vi som ledere har 
mulighed for at vide noget om det. Det kan medføre uheldige situationer som vi ledere skal håndtere, 
herunder hjemve. Hvis man som forælder bliver kontaktet af sit barn mens det er på lejr, bedes man til 
umiddelbart efter at kontakte en leder.  
 

 Vi forbeholder os retten til at inddrage telefonerne efter aftale, eller indtil lejren er ovre, med henblik 
på at give børnene den bedste oplevelse med FDF-lejre som muligt.  

 

Om Lederne 

FDF står for Frivilligt Drenge- og pigeforbund – med særligt fokus på ”frivilligt”. Det betyder nemlig, at alle vore 
aktiviteter planlægges og gennemføres af mennesker, der bruger deres sparsommelige fritid på at give børn og 
unge oplevelser ud over det sædvanlige. Arbejdet i FDF er således ulønnet og fuldkommen afhængigt af, at der 
er nogen, der gider. Det betyder to ting:  

For det første betydet det, at lederne ikke altid kan bruge lige så meget tid på FDF og dit barn, som de måske 
selv kunne ønske, og at de ikke altid kan stå til rådighed – lederne har nemlig egne studier, jobs, familier, 
venner og meget andet, der skal passes. Fuldstændig ligesom alle andre mennesker.  

For det andet betyder det, at lederne ikke har andet i bagagen end deres personlige erfaringer (både fra FDF og 
fra deres liv uden for FDF) og den lederuddannelse, som mange har fået via FDF. Mange ledergrupper er således 
alsidige flokke af mennesker – og det gælder også i FDF Taastrup. Du vil derfor sandsynligvis opleve, at vi gør 
tingene på en anden måde, end den måde du oplever i dit barns skole eller fritidsinstitution. Lederne er der ikke 
for at udleve en bestemt pædagogisk teori eller tilgang, men for at give dit barn udfordringer og nærvær med 
andre mennesker. Og det ser vi som en styrke.  
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Pakkeliste (standard) til weekender 

Man skal have mange ting med på lejr, og det er vildt ærgerligt at stå i en situation, hvor man har glemt noget 
derhjemme, hvad enten det er tandbørsten, underbukserne eller soveposen.  

Som en hjælp til at huske det hele, står der nedenfor en VEJLEDENDE pakkeliste. Man skal dog have for øje at 
tilpasse oppakningen til lejrens beskaffenhed, årstid, mm. Og er man i tvivl, så spørg en leder. 

En god rettesnor er, at man ikke skal pakke mere en lejrdeltageren selv kan slæbe eller bære. Det optimale er, at 
man pakker i en rygsæk. 

 Forbundsskjorte 
 Sovepose, evt. hovedpude og evt. sovedyr 
 Nattøj 
 Jakke/Vindjakke 
 Regntøj og Gummistøvler 
 Toiletgrej, herunder 

o Tandbørste 
o Tandpasta 
o Kam/børste 
o Læbepomade 
o Evt. Solcreme 

 Varm trøje / fleece 
 Ekstra bukser (Korte / lange afhængig af årstiden)  
 Indesko 
 T-shirt 
 Undertøj til alle dage 
 Strømper til alle dage + et ekstra par 
 Lommelygte 
 Plasticpose til snavsetøj 
 Hue, halstørklæde og vanter 
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Persondata 

Vi har i FDF Taastrup udarbejdet en persondatapolitik. Denne politik er tilgængelig via kredsens hjemmeside. 

 

Samværsregler 

 

Sygdom 

 

Hvis barnet bliver sygt eller kommer til skade på lejren, vil vi kontakte jer, hvis vi vurderer det er nødvendigt, 
dog altid hvis der har været lægebehandling, eller hvis barnet er for dårlig til at kunne fortsætte på lejren.  

Hvis det er en smitsom sygdom vil vi sende barnet hjem for ikke at gøre alle syge.  

 

Udstyr til dit barn 

 

Når man tager på lejr el.lign. med FDF, vil man opleve behovet for noget udstyr, herunder sovepose, 
liggeunderlag og lignende. At give et prisoverslag er ikke muligt, grundet det at priserne afhænger af kvalitet, 
størrelse, mærke, sælger etc. 

Generelt kan der gives tre gode råd, når man skal købe udstyr til børn:  

 Barnets alder:  
Børn har det med at vokse. Det betyder, at der er noget udstyr, der skal bruges længere tid end andet. 
Derfor rådes der til, især hvis der er tale om mindre børn, at købe lidt billigere udstyr eller udstyr, der 
hvor der er plads til at vokse i. 
  

 Niveauet:  
Meget lejrudstyr koster en del, da det kan tåle en masse, og meget lejrudstyr er billigt, fordi det ikke er 
så holdbart over for vind, vejr og slitage.  

 

Økonomi – Hvad koster det, og hvad går pengene til?  

Intet her i livet er – og desværre heller ikke FDF. Der skal penge til at skabe både ugentlige møder, men også 
weekendture og lejre, og hvad vi ellers måtte finde på i løbet af en sæson.  

Der opkræves kontingent to gange pr. sæson. Én gang i efteråret og én gang i foråret.  
Dette sker elektronisk, og det er VIGTIGT, at man husker at betale i tide, da vi bruger kontingentoplysningerne 
til fx indberetninger af medlemstal og til at søge kommunale tilskud, der er en bærende post i kredsens 
økonomi.  
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Udover kontingentet vil man opleve enkelte ekstraudgifter fx til deltagelse i weekendture og lejre. Vi mener 
selv, at vi holder priserne så lave som muligt og på et niveau hvor alle kan være med. Er det en udfordring, så 
kontakt kredslederen, så vi kan finde en løsning.  

Kredsen genererer som udgangspunkt ikke overskud på lejre m.fl., men de gange der opstår grønne tal på 
bundlinjen efter en lejr, bruges dette til fx aktiviteter eller sættes i banken til senere (og forhåbentlig større) 
ture. 

Udgiftspost Vejledende beløb 
Kontingent 400,- pr. år 
Weekendlejre 150-200,- pr. gang (2-4 gange om år) 
Større arrangementer (Fx Putupidag eller VM) 400-800,- (1-2 gange om året) 
Sommerlejr 750-1500 kroner (1 gang om året 
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Årets gang i FDF Taastrup 

Her kan du læse om kredsens årshjul. 

Vi finder på nye ting hele tiden, men visse ting kan man med sikkerhed sætte i kalenderen HVERT år. 

Måned Begivenhed 
August Sæsonopstart  

Blå Port – Lederuddannelse 
 

September Kredsweekend 
Lodseddelsalg 
 

Oktober OIO – outinoctober – Væbner- og lederkurser 
7./8.-klassekursus 
Seniorvæbnerkursus på Kongeådalens Efterskole  
SKS – Seniorkursus Sletten 
SKV – Seniorkursus VORK 
(FDFs Lederuddannelse) 
Coming Home 2 Charley – 24-timers løb 
 

November Juleweekend (Sidste hele weekend i november) 
Kontingent 
 

December Juleafslutning 
 

Januar Nytårskur  
Leder-planweekend 
Blå Port – Lederuddannelse 
 

Marts/April Kredsweekend 
Pus-Tum-Pi-dag i Landsdel 7 
 

Maj Væbnermesterskab 
Leg og Hveder 
 

Juni 
 

Sengeløse Byfest 
Kontingent 
Sæsonafslutning 
 

Juli/August Sommerlejr 
 

  
 

Det ugentlige møde 
Ud over ovenstående begivenheder, har vi selvfølgelig de ugentlige møder.  
Her er tommelfingerreglen den, at der i den første torsdag i hver måned og såfremt denne ikke er en helligdag, 
holdes der fællesmøde i Rønnevang, hvor Puslinge, Tumlinge og Pilte holder til.  

Det sker nogle gange, at vi holder møde andet sted og nogle gange på andre tidspunkter. Derfor er det vigtigt at 
orientere sig i programmet og at holde sig opdateret på kredsens hjemmeside, mail, sms og facebook.  
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Det er også vigtigt at melde afbud hvis man ikke kommer. Gerne nogen tid før mødet starter, da det giver 
lederne tid til og mulighed for at forberede sig og evt. ændre i programmet, så det passer til antallet af 
deltagere. 

Husk altid praktisk tøj. Vi er sjældent stillesiddende og bliver tit beskidte og/eller mudrede/våde.  

Weekendlejre 
De gode FDF-oplevelser findes på kredsens weekendlejre og ture. Her er der mulighed for at deltage i mere 
længerevarende, mere sammenhængende og mere udfordrende aktiviteter end på de ugentlige møder. Børnene 
får med andre ord en mere særlig oplevelse, som de ikke oplever på ugemøderne, ligesom de også oplever 
hinanden på en helt anden måde.  

Og nå, ja – man skal heller ikke undervurdere, at det giver forældrene mulighed for en pause derhjemme… 😊 

Vi har 3 faste weekender om året: Vores kredsweekend i løbet af september, vores juleweekend i den sidste hele 
weekend i november og en kredsweekend i løbet af marts/april måned. Som udgangspunkt deltager alle 
aldersklasser i disse weekender, da vi finder det vigtigt at skabe et tæt sammenhold i hele kredsen. 
Weekenderne planlægges af lederne på tværs af de forskellige klasser.  

Derudover er der til tider weekender og ture for specifikke klasser. Disse weekendture planlægges af klassens 
egne ledere, og de ligger ikke fast, men kan svinge fra år til år.  

Sommerlejr 
Hvert år tager vi som kreds på sommerlejr. Nogle gange er vi delt op, så de store tager på fjeldtur og de små 
tager på deres egen tur. Andre gange tager vi hele kredsen sammen på sommerlejr, og til tider også sammen 
med andre kredse i vores netværk og landsdel. Der er med andre ord ikke nogen FAST tradition med sommerlejr 
i FDF Taastrup. Men én ting er sikker: Vi tager afsted på eventyr uanset hvad! 

En sommerlejr kan derfor også være mange ting. Fælles for dem alle er, at vi er væk 5-7 dage, og at vi har som 
mål, at sommerlejren skal være årets højdepunkt – for alle. 

Rettidig tilmelding til weekendture og lejre er vigtig for vores planlægning. Dette gøres ved at tjekke kredsens 
tilmeldingsside: www.fdftaastrup.nemtilmeld.dk 

Lederuddannelse, kurser, mm. 
Udover egne lejre og weekendture tilbyder FDF også en række kurser m.m. til de lidt ældre børn (væbnere og 
opefter) og i oktober afholdes OiO, der er en weekend med udfordrende ”workshops” for børnene. Desuden 
tilbyder FDF ugekurser for både seniorvæbnere og seniorer hvert år i efterårsferien (uge 42) og påskeferien. 

 Ydermere har FDF Taastrup i en årrække deltaget i en række ”adventure races”, der er konkurrencer og dyster 
afholdt i FDF-regi, hvor man i mindre hold vandrer rundt (ofte længere ruter) og løser alverdens forskellige 
opgaver og udfordringer. Fælles for disse er, at de er for de større børn (og ledere), og at de kan være meget(!) 
udfordrende.   

 

 


