
Mange af denne sæsons seniorvæbnere er på efterskole i år.

Derfor er der ikke faste møder for seniorvæbnerne,
men aftales i stedet fra gang til gang.

Hvis vil du gerne vil med, så skriv til Lars eller Louise.

Men I er altid velkomne til de fælles kredsarrangementer.

10. januar Onkel Rømer inviterer hele FDF Aarhus til fællesmønstring.
  Mødet foregår kl. 17-18.30
21. januar Arbejdsaften i Rømerbo kl. 18-22
28. februar Besøg af Folkekirkens Nødhjælps karavane
  Mødet foregår kl. 17-18.30 i Sct. Pauls kirkes sognehus
7. marts Hjælp din første 1 - vi tager førstehjælpsmærket
10. marts Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
  Vi starter og slutter i Sct. Pauls kirke kl. 10.30-12.30
28. marts Sing-In kl. 18:00-19:45 i Skjoldhøj Kirke - info følger

FDF Aarhus 2       Ole Rømers Gade 67          8000 Aarhus C             aarhus2@fdf.dk

JANUAR - MARTS | 2019

Louise Simonsen  21 66 62 27  louise.simonsen@hotmail.com
Lars Riber  28 71 36 75 lars@riber.co

  SENIORVÆBNERE ca. 14-18 år MØDETID 19:00-21:00

PROGRAM FOR FDF AARHUS 2



Glædelig (bag)hjul og godt nytår til jer alle.

Vi håber I har haft en god juleferie. Det har vi i hvert fald og er klar med 
en ny omgang FDF.
Også i 2019 er kalenderen spækket med en masse fede arrangement-
er, både i de enkelte klasser, men også fælles arrangementer for hele 
kredsen.
For at kunne holde styr på det hele har vi listet de datoer, hvor I skal 
sætte kryds i kalenderen.
Mere info om de enkelte arrangementer kommer, men I er også
velkommen til at spørge os.

10. JANUAR KL. 17.18.30 - FØRSTE MØDE I 2019
Når vi en gang bliver færdige med at slå mave efter alt for meget 
juleand, flæskesteg og risalamande bliver det igen tid til FDF.
Det første møde på den anden side af nytår er d. 10. januar og vil være 
et fælles møde for hele kredsen fra kl. 17-18.30

21. JANUAR KL. 18-22- ARBEJDSAFTEN
Rømerbo er et fantastisk hus fyldt med sjov - men det er også gammelt 
og slidt og kræver derfor indimellem en kærlig hånd.
Vi går i gang kl. 18 og bliver ved helt til kl. 22, men kan I kun komme 
noget af tiden, er I stadig meget velkomne. Det er både for forældre, 
bedsteforældre, venner og alle der har tid og lyst.
Vi sørge for god kaffe og snacks.

10. MARTS KL. 1O.30-12.30 - SOGNEINDSAMLING
Få lidt frisk luft, gratis motion og gør en god gerning for verdens 
fattigste imens. Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling d. 10. 
marts, og har brug for indsamlere. Grib muligheden og få pluspoint på 
karmakontoen.

10. januar Onkel Rømer inviterer hele FDF Aarhus til fællesmønstring.
  Mødet foregår kl. 17-18.30
17. januar KreAMOK
24. januar Rømerbo Royal
31. januar Rend for Søren
2. februar Væbnermesterskabshotspot fra 13-17 info følger
7. februar Skøjtemøde i Skøjtehallen - info følger
14. februar Vinterferie
21. februar Et herre klamt møde
28. februar Besøg af Folkekirkens Nødhjælps karavane
  Mødet foregår kl. 18.30-20 i Sct. Pauls kirkes sognehus
7. marts At bygge med en pind
10. marts Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
  Vi starter og slutter i Sct. Pauls kirke kl. 10.30-12.30
14. marts Mmmhh... det smager af forår - mødet er på Engen
21. marts Rend igen for Søren 
28. marts Sing-In kl. 18:00-19:45 i Skjoldhøj Kirke - info følger

Ida Marie Beck             60 38 78 43       idamariebeck@hotmail.com
Clara Struve             24 26 24 13       clarastruve@hotmail.com
Astrid Birkebæk             50 40 18 46       astridb368@gmail.com 
Jannik Toft Andersen       22 91 35 83       janniktoftandersen@gmail.com

  SÆT KRYDS I KALENDEREN    VÆBNERE ca. 11-13 år MØDETID 18:30-20:00



10. januar Onkel Rømer inviterer hele FDF Aarhus til fællesmønstring.
  Mødet foregår kl. 17-18.30
17. januar Nytårslur - vi tager en slapper og starter det nye år på en  
  lækker måde
24. januar Løb med March og Lejr - vi er udenfor
31. januar Dramatisk møde 1 - vi tager dramamærket
7. februar Dramatisk møde 2 - vi tager dramamærket
14. februar Vinterferie
21. februar På glat is! - Mødet foregår på skøjtebanen foran Musikhuset,  
  husk 45kr. til skøjteleje
28. februar Besøg af Folkekirkens Nødhjælps karavane
  Mødet foregår kl. 17-18.30 i Sct. Pauls kirkes sognehus
7. marts Hjælp din første 1 - vi tager førstehjælpsmærket
10. marts Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
  Vi starter og slutter i Sct. Pauls kirke kl. 10.30-12.30
14. marts Hjælp din første 2 - vi tager førstehjælpsmærket
21. marts Hulehyggeri - mødet foregår på Engen 
28. marts Sing-In kl. 18:00-19:45 i Skjoldhøj Kirke - info følger

UGE 27 - SOMMERLEJR
Igen i år arrangerer vi sommerlejr for hele kredsen - og igen i år bliver 
det i uge 27. Vi har booket Hald Sø lejren, så sæt kryds i kalenderen og 
kryds fingre for lige så god og varm en sommerlejr som vi havde i år.

KONTAKT TIL KREDSLEDEREN
Simon Stagis Nielsen simonstagis@fdf.dk  23 74 18 31

FDF-SKJORTER
. . . kan købes på www.55nord.dk

ENGEN
Hvis et FDF møde starter på
Engen, så mødes man ved det 
blå kryds, markeret her på
kortet, tæt ved Tivoli Friheden
og Skovbrynet.
Ved Engen ligger en dejlig
bålhytte, som vi ofte
bruger til bålaktiviteter. 
Hvis du er i tvivl, så
ring til dine ledere.

Amalie Falkesgaard  22 25 48 08  amaliebf@hotmail.com
Anna Christensen  31 66 43 10  anna.h.christensen@gmail.com
Christian Tarbensen  24 44 51 23  ctarbensen@gmail.com
Lise Piltoft  28 68 99 89 lise@piltoft.dk
Thomas Hundebøll 28 45 49 25 thomashhund@gmail.com
Wilnis Abreu  61 51 61 39 wilnisabreu@gmail.com
Johanne Christensen

   SÆT KRYDS I KALENDEREN    PILTE  ca. 9-11 år MØDETID 17:30-19:00

  PRAKTISK INFO



Huhej, hvor vi  har det fedt som tumlinge i FDF!
Vi glæder os til en masse løjerlige møder sammen med jer i det nye år. 
Husk altid at klæde jer på efter det kolde vintervejr, og hiv gerne en ekstra 
ven med herhen. 
Legelystne hilsner Olivia, Rasmus, Frida, Daniel og Sofie

Hvis der står UDEMØDE skal vi være på Engen. Men husk altid at give 
jeres børn udetøj med, til at kunne være ude et helt møde.

10. januar Onkel Rømer inviterer hele FDF Aarhus til fællesmønstring.
  Mødet foregår kl. 17-18.30
17. januar Vi skal på glat is
24. januar Teatermærket - vi klæder os ud
31. januar Bankrøvermøde, vi skal bryde ind og stjæle hele kassen!
7. februar På slaget! Vi skal udfolde vores musikalske talenter.
14. februar Vinterferie
21. februar Rømerbio. Vi skal hygge os og se film.
  Tag gerne en ven med!
28. februar Besøg af Folkekirkens Nødhjælps karavane
  Mødet foregår kl. 17-18.30 i Sct. Pauls kirkes sognehus
7. marts Marts Mars møde!
10. marts Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
  Vi starter og slutter i Sct. Pauls kirke kl. 10.30-12.30
14. marts AD HVOR KLAMT! Vi skal være rigtig klamme.
21. marts LIGHT THE FIRE! Vi skal lære ALT om at tænde bål og bruge  
  en kniv (UDEMØDE) 
28. marts BRAND OG ÆD! Vi skal bruge vores nyfundne bålkundska 
  ber, til at lave det vildeste aftensmadsmåltid! (UDEMØDE)

Kære puslinge
 
Pga. lidt ledermangel vil puslinge og tumlinge holde møder sammen i det 
nye år. Så tag et kig på næste side, hvor du finder tumlingenes program.

Det bliver så hyggeligt, og vi glæder os til at se jer i det nye år.

Glade jule- og nytårshilsner fra Lærke og Lene

Rasmus Røn  42 66 48 12  rallemusroen@gmail.com 
Sofie Dammeyer  21 22 86 44 sofiedammeyer@gmail.com 
Olivia Struve  24 26 24 17 oliviastruve@hotmail.com
Daniel Holmgaard 60 86 84 10  danholjoh@gmail.com
Frida Fisker  28 29 80 16 fridafisker@hotmail.com

Lene Pfeiffer   24 65 17 75  lenepfeiffer@hotmail.com 
Lærke Langballe  50 41 84 41  laerkelangballe@hotmail.com 

  TUMLINGE  ca. 7-8 år MØDETID 17:00-18:30  PUSLINGE  ca. 5-6 år MØDETID 17:00-18:30


