
      
 
Kære forældre 

 

 

Vi er glade for dit barns tilmelding til FDF Holbæk. 

 

Indmeldelsesblanketten skal udfyldes og afleveres til en leder.  

 

Kontingentet indbetales på konto nr. 4398 3555074840 

Medlemsskabet koster 525 kr. Pr. halve år. Som vores kasserer inddriver 2 gange om året. 

 

Hvert år omkring april udkommer der en ny sangbog som alle medlemmer af FDF Holbæk 

modtager uden omkostninger. 4 gange om året modtager alle medlemmer et blad/magasin 

fra FDF Forbundet. 

 

Som ny opstartet i FDF Holbæk har vi et tilbud på 800 kr. Som omfatter det første ½ års 

medlemskab, en ny forbundsskjorte, sangbog og en medlemsbog. 

 

Vi tager på minimum 2 weekender og 1 sommerlejr om året som har en deltager pris, 

herudover bliver vi tit inviteret til forskellige arrangementer på Sjælland som forbundet, 

landsdelen eller vores netværk planlægger. Det er frit for alle om de vil deltage. 

 

Vi har møde hver mandag fra kl. 17.30 til 19.00 hvor vi enten er ude eller inde. Det rådes til 

at man tager tøj på der må blive beskidt, da vi godt kan finde på at lave tossede aktiviteter 

man kan blive lidt snavset af ☺ 

 

Der vil være mulighed for at bestille fra vores medlems butik www.55nord.dk igennem 

vores leder Helene Sabransky, som ligger en bestilling ind 1 gang om måneden. Der hænger 

bestillings sedler på opslagstavlen i huset. 

 

Vi opfordrer alle børn til at anskaffe: sovepose, liggeunderlagen, rygsæk og gode sko at gå i 

hvis man ikke har dette. Dette er noget der skal bruges når vi skal på weekend ture og 

sommerlejr. 

 

I FDF Holbæk er der plads til alle og vi har selvfølgelig ryge, alkohol og samværs politik og 

alle voksne har udfyldt en pædofili erklæring som politiet følger op på. 

 

Skulle du som forældre havde nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte 

Kredsleder Tobias Thrane på mail Tobias8197@fdf.dk eller  

Tlf. 30951842 

 

Vi har en Facebook gruppe som vi opfordrer jer til at melde jer til på. 

 

Med venlig hilsen 

 

FDF Holbæks ledere 

                                                

 

 

 

Holbæk   
                                           

  

 

http://www.55nord.dk/
mailto:Tobias8197@fdf.dk

