
                     17. juli 2015 

 

Til alle nuværende og kommende FDF’ere! 

 

Nu kan I godt begynde at glæde jer, for hermed indbydes I til  

 

SÆSONSTART 

TIRSDAG DEN 20.  AUGUST 2019 KL. 18.00 TIL CA. 20.00 

 

på Baunetgården, Baunevej 16. Her mødes alle kredsens børn og forældre. 

Traditionen tro skal vi igennem de "dejlige" optagelsesritualer, og vi skal lege, 

synge og hygge os. 

 

Vi er optimistiske og tror på rigtig godt vejr den aften, så vi forhåbentligt kan 

nyde en varm sommeraften med vores medbragte mad og drikke. 

 

Ligesom sidste år sætter vi god tid af til optagelsesritualerne, da det er det, 

som børnene - og forældrene - synes er sjovt. 

 

Derefter bliver der for forældrene - mens børnene leger - en kort orientering 

om kredsens arbejde og planer for det kommende år. 

 

Der bliver serveret en lille forfriskning undervejs! 

 
 

Den kommende sæsons vigtige datoer! 
22 september   Ris/Genbrugsbådræs for Væbnere+ 

4. - 6. okt.    O!O for Væbnere + 

22-24. november   Juleweekend for alle. 

Ultimo januar    Væbnermesterskab start 

Kristi Himmelfart   Væbnermesterskab Finale! 

Uge 27. 2020   Sommerlejr for alle 

 

 

Herunder finder I klassernes bemanding og mødetid i den kommende 

sæson 2019/2020; bemærk enkelte ændringer: 

 

Familie FDF: Maja Alveen og Susanne Sandholt 

Familier med  Mødetidspunkt lørdag/søndag formiddag, se hjemmeside. 

børn 1-5 år. 

 

Puslinge:  Ledere: Susanne Sandholt, Mette Bjørn, Grethe Christensen 

5 år- 0.kl.  Mødetidspunkt: Mandage i lige uger kl. 17:30-19:00 

     

Tumlinge:  Ledere: Lone Andersen, Lise Nissen og Trine S. Hansen 

1. og 2. kl.        Mødetidspunkt: Tirsdage kl. 17:30-19:00 

     

Pilte:   Ledere: Heini Petersen, Nadja Nordmaj, Lena Heegaard 

3. og 4. kl.  og Amalie Bojer 

    Mødetidspunkt: Tirsdage kl. 18:00-20:00 

     

Væbnere:   Ledere: Michael Heegaard, Jakob Rysgaard 

5. og 6. kl.  Mødetidspunkt: Mandage kl. 18:00-20:00     

     

Seniorvæbnere: Ledere: Michael Heegaard, Jakob Rysgaard 

7. og 8. kl.          Mødetidspunkt: Mandage kl. 18:00-20:00 

     

Seniorer:     Ledere: Mads Møller Nielsen, Martin H. Christensen 

9. kl. og   og Clemens 

opefter.   Mødetidspunkt: Mandage kl. 19:00-21:00 

 

FDF 25+:  Ledere: Kasper Alveen og Heini Petersen.   

    Mødetidspunkt lørdag/søndag formiddag, se hjemmeside. 

 

 

På hjemmesiden www.FDF.dk/Alsonderup vil du snart kunne finde de næste 

måneders program for de enkelte klasser. 

 

 

 



 

Kontingent: 

 
  

Kontingentet for 2. halvår 2019 er kr. 400,- pr. barn (dog 300,00.- for 

puslinge og 150,00  pr. barn for familie FDF). Alle medlemmer vil i næste 

uge få en mail med oplysninger om indbetaling. 

 

Dette gælder kun børn, som allerede er medlemmer. Nye medlemmer vil 

modtage FI-kort efter indmeldelse (man skal først have lov til at se, om det er 

noget for én). 

 

Hvis du af en eller anden grund ikke har lyst/mulighed for at være med i FDF i 

den kommende sæson, beder vi dig give besked til Susanne (se herunder), så 

vi kan holde styr på medlemslisten. 

 

Har I spørgsmål til kontingentet, så ring eller mail til Susanne 48 28 67 15 -

sandholt@FDF.dk.  

 

På gensyn til sæsonstart-mødet! 

 

FDF ALSØNDERUP  

Ledere og bestyrelse 

 

HUSK! 

Hvis I har fået ny e-mail-adresse, nyt mobilnr. eller lign.  bedes I give os 

besked! 

         

Fik du for meget med hjem fra sommerlejren, så husk at tage det med til 

sæsonstarten – der er en anden, der mangler det! 

 
 

FDF Alsønderup 
 

INDBYDELSE TIL 
SÆSONSTART 

 

Tirsdag den 20. august 2019 

 

        

   
 

Velkommen! 


