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VI HAR EN VISION 

En vision om at rammerne omkring FDF Aars’ børn, unge og voksne er lige 
så fantastiske, som de fortjener. Vi ønsker at have et fremtidssikret kredshus, 
der gør, at vi som FDFere bliver ved med at bestå, så vi kan hjælpe med til at 
bære den vigtige samfundsmæssige opgave at favne børn og unge og give 
dem ballast til livet.  
 
Vores kredshus til afholdelse af de ugentlige møder har en del år på bagen. 
Et tidligere husmandssted, som FDF Aars erhvervede i begyndelsen af 
1980erne, blev renoveret af frivillige kræfter – børn som voksne – tilbage i 
1983 og indviet i 1984. Udløbsdatoen for dette hus er ved at være overskre-
det. Vi mangler plads til vores 150 børn, unge og frivillige ledere og de ople-
velser og aktiviteter, vi ønsker at give dem med i bagagen på vej mod deres 
voksenliv. Kombinationen af FDFs formål, værdier, aktiviteter og menneske-
syn giver et særligt ståsted i livet. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer 
til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den ver-
den, vi alle er en del af.  
 
For at kunne realisere det fantastiske nye fælleshus Naturrum Cimbrerhøjen, 
er det på tide at pakke den sædvanlige ydmyghed væk og bede om hjælp til 
at realisere ønsket. Det vil være en stor gevinst for alle, der brænder for FDF 
Aars, men også for de mange brugergrupper i Aars og omegn, vi ønsker at 
dele huset med.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VI HÅBER PÅ JERES OPBAKNING!
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HVEM ER VI I FDF AARS 

 

FDF AARS ER EN BØRNE- OG UNGDOMSORGANISATION  
MED VOKSNE, DER HAR NOGET PÅ HJERTE

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og for voksne. For os vil det sige 
at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset 
baggrund, alder eller evner. I FDF har vi ikke et førstehold og et andethold - 
her er plads til, at alle kan udfordres og udvikle sig i fællesskab med andre. Vi 
tror på, 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. Vi vil gerne inspirere børn til at tænke 
kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, opfinderi og kreativitet udfordrer vi 
os selv og den verden, vi lever i. Leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.  
Aktiviteterne i FDF Aars er mangfoldige. Vi elsker at lave anderledes møder 
og vende det hele lidt på hovedet og derved give børn og unge en fed og sjov 
oplevelse. Vi fylder gerne mødesalen op med halm og sover med julemanden 
på hans loft eller laver et møde med 10 ting, man ikke må for sine forældre 
derhjemme - fordi det er sjovt, men også for at komme ud af de vante ram-
mer og se det hele fra en anden vinkel.  
Gennem vores aktiviteter har mange FDFere fået stærke sociale kompeten-
cer, har lært at tænke ud af boksen, og har fået sans for at vælge til og fra 
overfor de vigtige ting i livet.  
FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDF AARS´ AMBITION 

Når vi i ambitionen siger, at vi giver børn og unge et ståsted at møde verden 
fra, er det netop, fordi vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, 
aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted for livet. Et ståsted, hvor 
vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber 
og tage ansvar for den verden, de er en del af. De fire pinde i ambitionen 
formulerer tilsammen FDFs særlige ståsted baseret på relationer, tro, leg og 
samfundsengagement.

  

Anine Jensen, 11 år - FDF’er 
De fedeste oplevelser: Hygge med bålmad 
Fællesskabet er derfor jeg går til FDF. 
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Relationer 
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet 
med voksne ledere, der har noget på hjerte.  
 

Vi tror på, at hvert enkelt 
menneske er skabt 

med værdi i 
sig selv, 
men først i 
mødet med 
andre bliver 
vi hele 
mennesker. 
Gode relati-
oner giver 
modstands-

kraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det for-
pligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der 
er plads til at være den, man er. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, 
at man dur til noget.  
 
Relationer i FDF betyder, at frivillige voksne tager ansvar for mødeaktivite-
terne og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at de voksne sætter 
sig selv i spil i mødet med børn og unge. Vi tror på, at alle dur til noget, og at 
alle er gode til noget. Vi vil gerne coache og rådgive børn og hinanden, så 

man bliver bevidst 
om, hvad hver enkelt 
indeholder. Vi oplever 
gang på gang, at dette øger 
børnenes og de unges selvtillid og 
troen på sig selv. 
 
FDF Aars har siden 1927 hjulpet mange børn og unge mennesker godt vi-
dere, når livet har vist sig fra de svære sider. Det påvirker børn og unge me-
get, når de eller familien rammes af f.eks. mobning, skilsmisse eller dødsfald. 
Her har vi mange eksempler på, at FDF har været det faste holdepunkt, der 
har gjort livet lettere. Her er der andre unge og voksne at dele udfordringerne 
med. Vores voksne er gode til at lægge øre til og gode til at hjælpe børn og 
unge videre, når livet er svært og uoverskueligt.  
 
FDF har været med til at udvikle de sociale kompetencer gennem leg, gensi-
dig respekt og dialog.   
Hele tiden skabes der relationer på de ugentlige møder, men også på lejre og 
arrangementer, f.eks. hvor alle FDFere i hele Danmark er samlet. Mange re-
lationer varer ved hele livet, og mange relationer udvikler sig, når vores børn 
og unge flytter til andre landsdele. Iflg. medlemsopgørelse er medlemstallet i 

FDF Aars fra 2015 til 2018 
steget fra 108 til 151.  

  
Anna Sørensen, 10 år - FDF’er 
De fedeste oplevelser: 
Salen som var fyldt om med halm og man 
skulle sove der. Svedehytte, traktorsurfing 
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Tro 
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folke-
kirkeligt grundlag. 

I FDF tror vi på, at menne-
sker 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 for-
tælle om Gud og lytte til andres erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kri-
stendommen konkret og vedkommende gennem fortællinger, leg, sang og 
musik, samtale og handling og på den måde lærer om tolerance, tilgivelse og 
næstekærlighed. 
 

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, kreati-
vitet, 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 le-
ger med - bare fordi det er sjovt og fordi det skaber glæde, motivation og 
selvtillid, når alle er med. 
 

 
 
 

 

Samfundsengagement 
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der enga-
gerer 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. 

Mikkel Sørensen, 8 år - FDF’er 
De fedeste oplevelser: Når salen er fyldt op 
med sand og halm. Filmaften i grillhytten 
Skyde lederne med bue og pil. 
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FDF skaber værdi for den enkelte  

   – beretninger fra tidligere og nuværende medlemmer af FDF Aars  
 

Per Pallesen, Skuespiller 
 
Det har givet en fornemmelse for fællesskab og kammeratskab, som en meget vigtig 
i min branche. 
 
En sjov oplevelse i FDF: 
Under en natleg engang, skulle jeg balancere på en mur, der gik langs en svinemød-
ding. Pludselig snublede jeg og faldt ned i møddingen. Mine gummistøvler blev fyldt 
med griselort. Da græd min mor, da jeg kom hjem. 
Min første udlandstur gik på cykel til Sverige med FDF med kæmner Aage Christian-
sen som fører. Euforiserende oplevelse. Kæmneren kørte forrest, spyttede hele ti-
den, så klatterne fløj om ørene på os andre. Ikke rart, men man glemmer det aldrig. 
Vi skulle spille “Askepot” på et tidspunkt. Jeg glædede mig sådan til at spille een af 
de sjove “syv små dværge”. Men nej, jeg var den højeste og måtte trække i Snehvi-
des kjole - ØV! 
 
 
Dennis Jim, Forsker og underviser på Institut for kommunikation og psykologi, Aal-
borg Universitet 
 
At komme ind i FDF var et møde med et fællesskab, som jeg aldrig havde oplevet 
det før. Her blev jeg inviteret indenfor, og jeg mødte en stor flok unge mennesker 
som tog ansvar for hinanden og som passede på hinanden.  
 
Jeg har mange gode ting med mig fra FDF, synes jeg. Evnen til at organisere; til at 
planlægge og gennemføre aktiviteter, arrangementer, undervisning mm. Det var sær-
ligt vigtigt i Aars, at alle bidrog. En meget positiv og velment forståelse af det gamle 
“ingen er færdige, før alle er færdige” - f.eks. når en lejr var slut og der skulle ryddes 
op, gøres rent og tingene skulle sættes tilbage på plads i kredshuset. Et ægte forplig-
tende fællesskab. 
 
En sjov oplevelse i FDF: 
Vi byggede et kæmpe raftetårn henover en række seniormøder og havde så en hel 
weekend hvor seniorflokken overnattede i tårnet og ingen måtte røre jorden på noget 
tidspunkt. Det var fantastisk både fordi det var et fedt (og meget omfattende) projekt 
at bygge tårnet, men også fordi det bare var virkeligt sjovt at skulle blive i tårnet hele 
tiden. 

 
 
Lars Thomsen, Bankdirektør i Jutlander Bank 
 
Jeg var rigtig glad for at være en del af FDF i Aars.  
Her dyrkede vi et unikt kammeratskab, lærte nogle gode grundlæggende værdier og 
tilegnede os færdigheder, som vi ikke kunne lære andre steder. 
Det var også her, at jeg første gang stiftede bekendtskab med ledelse, da jeg som 
ung FDF-leder lærte at tage et ansvar for andre. 
 
FDF har været med til at forme mig både som menneske og leder. 
 
 
Helle Hougaard, Social og sundhedshjælper på Friplejehjemmet Hesselvang, leder i 
FDF Aars 
 
Flytte deres personlige grænser. 
Og de giver så meget tilbage - jeg er glad når jeg kører hjem. 
Dejligt når man kan mærke man har gjort en forskel for dem. 
 
 
Henrik Sørensen, Boligchef i Jutlander Bank, leder i FDF Aars 
 
Det er fællesskabet i FDF, hvor vi på tværs af forskellige baggrunde og kompetencer, 
får gode oplevelser på et fælles fundament i FDF.  
Evnen til at rumme de fleste – give børnene og de unge nogle oplevelser og et fæl-
lesskab, hvor det ikke handler om at være bedst/dygtigst.  
 
En sjov oplevelse i FDF: 
En sommerlejr med de små, som blev afholde i Kr. Himmelfartsferien, hvor vi havde 
sommervejr, sejlede på tømmerflåde, lavede bål , på løb og meget mere. En lejr hvor 
alle stortrives og var trætte efter fire fantastiske dage – onsdag aften til søndag. Man-
dag var alle børnene naturligvis fortsat trætte, men jeg blev klar over at vi havde 
brændt maks igennem, da jeg hørte at skolen kl. 9 mandag morgen havde ringet til et 
hold forældre, fordi deres søn var fundet sovende under et skrivebord. 
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Jakob Harbo Kastrup, Administrationschef i landsforbundet FDF i København 
 
Det har bl.a. givet mig en følelse af at være en del af noget større, at være en del af 
et fællesskab, hvor vi er forpligtet på hinanden og ikke kun på os selv. Oplevelser er 
noget vi har sammen og sammen kan vi meget mere end vi kan alene. Det har også 
givet mig en selvtillid og en følelse af at det nytter at gøre en indsats. At man sagtens 
kan få store ting til at ske, det kræver bare lidt planlægning, hårdt arbejde, sammen-
hold og at nogen tror på dig. 
 
En sjov oplevelse i FDF: 
utallige lejre og ture med mine bedste venner og nogle ledere der holdt fast, selvom 
vi var nogle rødder af og til. Den første kanotur, den første fjeldtur, første gang jeg 
gik 50 km, det første seniorkursus og mine første år som leder, hvor jeg kunne få lov 
at give noget tilbage til de yngre generationer står også ud som nogle helt særlige 
oplevelser, som ikke-FDFerne hjemme i klassen og til fodbold slet ikke kunne be-
gribe. 
 
 
Maria Harbo Thomsen, Dekansekretær, Aalborg Universitet og kredsleder i FDF 
Aalborg 8 Nr. Tranders. 
 
I FDF har jeg lært utrolig meget om værdien af teamwork og af at tage ansvar både 
for mig selv, gruppen og omverdenen. 
Bedst husker jeg nok hverdagslejrene, hvor vi som væbnere på 12-13 år flyttede ind i 
kredshuset i en hel uge. Vi lavede mad, sov, tog i skole, lavede lektier osv. sammen. 
Det var et lille kollektiv, hvor alle måtte bidrage til at løse de daglige opgaver. 
 
 
Dorthe Rolighed, SFO- og indskolingsleder på Farsø Skole, tidligere formand for 
FDF Aars 
 
At opleve en gruppe FDF’ere, der bliver aktiveret af fantasifulde aktiviteter, gerne 
med skæve vinkler som udfordre deres “plejer” og lærer dem at ting kan gøres an-
derledes.  
 

 
Tommy Tindahl, Af-
delingsleder på et pæ-
dagogisk botilbud, leder i 
FDF Aars 
 
Jeg er med til at give dem et ståsted 
at møde verden fra og de giver mig smil og 
glade dage        
At være med til at gøre skæve ideer til virkelighed 
At lave et super sjovt program som børnene ikke kan prøve andre steder 
 
 
En sjov oplevelse i FDF: 
Da vi holdt Hawaii lejr og havde kørt 40 cm sand ind i salen og lavede sandslotte i 
december.  
 
 
Helle Tindahl Viborg, Skolepædagog, leder i FDF Aars 
 
Jeg bliver drevet af det fællesskab vi har sammen. Jeg synes det er fedt at plan-
lægge spændende møder der både kan styrke færdigheder og de sociale relationer.  
 
 
Michael Bengtsen, Anlægsstruktør, leder i FDF Aars 
 
Fællesskabet og sammenholdet 
 
 
Anine Jensen, 11 år - FDFér 
 
De fedeste oplevelser: Hygge med bålmad 
Fællesskabet er derfor jeg går til FDF. 
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DET NUVÆRENDE KREDSHUS 
I 1984 indviede FDF Aars det nuværende kredshus, der oprindeligt var byg-
ninger til et husmandssted. Renoveringsarbejdet og nybyggeri af samlingssal 
og værksteder blev udelukkende foretaget af frivillige hænder og for små 
penge. Bygningsreglementet var dengang helt anderledes, og der blev sparet 
alle de steder, man kunne, f.eks. på isolering og gulvvarme. 
 
Huset har fungeret godt i mange år, men i dag fremstår det nedslidt, trangt og 
mørkt og lever ikke længere op til vores krav. Vi har fået etableret udluftning i 
huset, men alligevel lugter ens tøj meget ubehageligt efter et besøg i 

kredshuset. Huset er 
meget koldt, da der på 
gulvet er lagt klinker og vinyl, 
gulvene er fugtige og der er råd flere 
steder. Vi bruger ofte gulvet, når vi laver 
aktiviteter, hvilket naturligvis ikke er optimalt. For år tilbage kom dagplejen 
også i kredshuset pga. mangel på lokaler i kommunen, dette samarbejde 
blev dagplejerne nødt til at stoppe igen bl.a. pga. det meget kolde gulv.  

 
 

ENERGIFORBRUG 

Det nuværende hus opvarmes med elvarme. Det reguleres ved hjælp af en timer, som begynder at varme huset op om eftermiddagen, så der er 
lunt til når børn og ledere ankommer. Forbruget har de seneste år været: 

Forbruget har de seneste år været:  
 2015 2016 2017 2018 2019 

Kr. 33.318 29.840 38.455 64.925 27.292 
 
Det er et meget højt forbrug, og alligevel har alle brugere frosset pga. den manglende isolering. 
 
Vi har været i dialog med Aars Fjernvarme, som anslår, at det nye hus kan opvarmes for ca.  
kr. 13.000 pr. år - en markant besparelse alene i forbrug!  
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NUVÆRENDE INDRETNING 

Huset indeholder en samlingssal, et lille køkken, et kontor, tre mindre rum, to 
toiletter og en lang fordelingsgang, to små depotrum, ligesom en stor del af 
loftet anvendes til depot. I 1990’erne blev der - i mangel af bedre - lagt en ba-
rak til huset, som indeholder et stort rum, et mindre rum, et badeværelse og 
et depot. Pga. vandskade har vi flere gange måtte “lappe huller” - altså ud-
føre reparationer på gulv og vægge for lige at kunne strække den lidt læn-
gere.  
 
Da huset blev bygget for over 30 år siden, var man opdelt i mindre patrul-
jer/grupper og skulle derfor bruge de mange mindre rum, som kredshuset 
blev født med.  

I dag aktiveres 
FDFerne på anden vis 
med fællesskabet som det 
centrale, så det stiller andre krav til 
rummenes størrelse. Det er ikke kun tiden 
og behovet, som har ændret sig, nogle af rummene har også måttet lukkes 
ned og bruges som opbevaring i stedet, da gulvet synker faretruende i den 
ene side. Vi er heldigvis i den lykkelige situation, at medlemstallet er støt sti-
gende og derfor har vi behov for den ekstra plads for også fysisk at kunne 
rumme alle. 
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BELIGGENHED 

Beliggenhed er vigtig, når man bygger nyt. 
 
FDF Aars ejer grunden beliggende på Gl. Gislumvej 4 i Aars. Grunden er på 
3.072 m2 og blev erhvervet i 1983 i forbindelse med erhvervelsen af det hus-
mandssted, der blev kernen i det nuværende FDF kredshus. 
Det nye hus skal ligge på samme grund som det nuværende FDF kredshus. 
Baggrunden for dette er, at FDF i 2016 etablerede Baneskovens Friluftscen-
ter, der er et aktivitetsområde med to shelters, grillhytte, udekøkken, handi-
captoilet m.m. Parallelt med Baneskovens Friluftscenter løber Hærvejsruten 
og pilgrimsruten, der benyttes af mange turister på cykel- eller vandreture. 
Hærvejsruten er den nedlagte bane, som gik fra Viborg til Frederikshavn. I 
sommerhalvåret er der mange overnatninger af forskellige nationaliteter. Det 
er vi i FDF glade for, idet vi gerne stiller vores område til rådighed for andre.  
 
Vesthimmerland er et rigt landbrugsområde, hvorfor der naturligvis også ar-
bejder mange fra Østeuropa i vores lokalområde. I sommerhalvåret mødes 
de til fællesspisning med mad lavet over bål i Baneskovens Friluftscenter, der 
er blevet deres naturlige samlingspunkt og det fungerer rigtig godt. 
 

Vores nærmeste nabo er Bør-
nehaven Markvænget, hvor der er 
børnehave og vuggestue. Samarbejdet 
med denne institution fungerer rigtig godt. De er en naturlig bruger af kreds-
huset og Baneskovens Friluftscenter. 
 
Aars by udvikler sig meget i denne del af byen, specielt børnefamilier bygger 
nye huse og den lokale boligforening er ved at bygge 56 nye boliger ca. 400 
meter fra grunden.   
 
Vesthimmerlands Kommune planlægger opførelse af svømmecenter og hal-
ler i området, og på sigt planlægges opførelse også af en ny folkeskole. Aars 
Idrætsklub, Aars Tennisklub, Aars Trim og Motion, Aars BMX, Aars Petanque 
Klub og Dansk Nutidsmuseum er ligeledes beliggende i umiddelbar nærhed 
af huset.  
 
Naturrum Cimbrerhøjen får ved denne placering en ideel og synlig placering i 
området, hvor den naturlige udvikling af Aars sker. Placeringen er desuden 
hensigtsmæssig i forhold til mange af de lokale brugergrupper.

 
(Det nye byområde Aars Vest, er sat sammen med et luftfoto af byområdet hvor Aars FDF findes) 
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PROCESBESKRIVELSE  
 
 
 
  

På et tidspunkt lignede vores 

brainstorming dette hus   
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Procesbeskrivelse

FDF Aars har gennem mange år ønsket sig et nyt kredshus. Man har kigget 
på ønskerne om at vælte vægge, etablere gulvvarme m.m., men arkitekterne 
påpeger, at det vil blive alt for dyrt set i forhold til at bygge et nyt hus, da man 
med så store og væsentlige ændringer skal overholde det nuværende byg-
ningsreglement. Det blev for nogle år siden besluttet i bestyrelsen, at man i 
FDF Aars alene kunne løfte ét projekt af gangen, og derfor skulle kredshus-
projektet vente til Baneskovens Friluftscenter (shelter og madpakkehus) stod 
færdig i foråret 2016. 
 
Umiddelbart herefter gik bestyrelsen 
i gang med at undersøge, hvordan 
man kunne angribe denne proces. I 
den forbindelse tog man fat på 
landsforbundet FDFs ejendomsud-
valg, som består af byggefagfolk.  
 
I oktober 2017 blev der afholdt en 
workshop i Aalborg, hvor alle ledere 
og bestyrelsesmedlemmer fra FDF 
Aars var samlet for, at man kunne 
komme med sine ønsker, drømme 
og blive inspireret. Workshoppen 
blev ledet af Ane Schjødt Koch, 
rumdesigner, netværksskaber og 
FDFer.  
Workshoppen var en meget givende dag, hvor alle gik ind i arbejdet med stor 
entusiasme, grupperne beskrev deres ønsker til huset og baggrunden hertil.  
 
Efterfølgende blev der nedsat en projektgruppe og en følgegruppe. Alle var 
enige om, at projektgruppen ikke skulle bestå af ledere. Det gjorde man for at 
undgå at slide lederne op og risikere at stå med et nyt hus, men uden le-
dere... Alle var dog også enige om, at lederne og børnene skulle kunne se 

sig selv i huset, så det 
skulle være deres ønsker, 
der skulle opfyldes. Derfor blev 
følgegruppen nedsat med et medlem 
fra hver FDF-klasse. Projektgruppen afhol-
der møder med følgegruppen hver anden måned for at orientere om, hvor 
langt i processen man er og ikke mindst for at få feedback. 

De ønsker og visioner, der kom ud 
af workshoppen, blev overdraget til 
projektgruppen og arbejdet tog for 
alvor fart.  
 
Da skitseoplægget var klar i novem-
ber 2018 blev følgegruppen infor-
meret. Efterfølgende blev den gen-
nemgået med ledere og bestyrelse. 
Projektgruppen ville sikre sig, at 
skitseoplægget levede op til for-
ventningerne. 
 
Dernæst blev skitseoplægget afle-
veret til Arkitektfirmaet Krogh Mad-
sen i Aars, der har hjulpet os med 
at lave tegningerne. Vi fik meget ros 
af arkitekterne for det gode og gen-

nemarbejdede materiale. Det lå meget over det niveau, de normalt modtager 
materiale i. 
Vores forarbejde viste sig at bære frugt, da 95% af ønskerne er med på teg-
ningerne, som vi har modtaget fra arkitekterne. Projektgruppen har efterføl-
gende fået meget ros og anerkendelse internt i FDF og også fra interesse-
rede brugergrupper andre steder i Aars og omegn. 
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Projektgruppen har holdt møde ca. hver fjortende dag, hvor vi har indhentet 
information, holdt møder og præsenteret vores nye hus for forskellige bruger-
grupper og interessenter som politikere og embedsmænd, og vi har skrevet 
ansøgninger til fonde.  
 
En gruppe er desuden nedsat for at indsamle 250.000 kr. i lokalsamfundet, 
da huset skal være til glæde og gavn for hele Aars og opland. 
 
Slutteligt har vi på demokratisk vis afholdt en navnekonkurrence for alle i be-
røring med FDF Aars. Hensigten var, at huset skulle hedde mere end bare  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“FDF Huset”. Primært for at signalere, at andre brugergrupper er mere end 
velkomne og bane vej for at relatere til det som et sted, de også føler sig 
hjemme. I april 2019 blev der afholdt navngivningsfest, hvor det nye navn 
blev afsløret. Navnet blev Naturrum Cimbrerhøjen.  
 

 
 
Navnet blev        
 
 
 
 

Afgørelsen var begrundet med: 
 FDF Aars har en lejrhytte ved Ertebølle ved navn Cimbrerborgen 
 Aars er Kimbrernes by 
 Byfesten hedder Kimbrerfesten 
 Byen har Kimbrerkroen 
 Vi ønsker at være et naturligt mødested for alle kimbrerne i Aars og omegn.

  

Naturrum Cimbrerhøjen 

Frederik Handest, 11 år - FDF’er 
De fedeste oplevelser: Hygge med bål mad, 
indbagt pizza. 
Det er fedt at komme på lejr, slipper for sine 
forældre, godt at sove i telt. 
Går til FDF fordi jeg møder mange nye men-
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BRUGERGRUPPER 

FDFerne anvender alene huset i aftentimerne og i nogle enkelte weekender. Derfor vil vi meget gerne åbne op for øv-
rige brugere i de timer, vi ikke benytter huset. Med et nedslidt og utidssvarende hus er dette ikke attraktivt og en mulighed. 
Så for at det kan lykkes, kræver det langt bedre og optimerede faciliteter. 
Vi kan se følgende brugergrupper benytte Naturrum Cimbrerhøjen og de omkringliggende faciliteter: 

Se bilag X for at se hensigtserklæringer fra et udpluk af disse potentielle brugere 

 
  

  

 
 Aars Trim og Motion 
 Aars Cykelklub 
 Dagplejen - kommunal og privat 
 Børnehaverne 
 Vestermarkskolen 
 Psykiatriens Hus 
 Aars Skole og Østermarksskolen - 

byens 2 folkeskoler 
 Fantasy Vesthimmerland –  

Brætspil forening 
 Aars Tværfaglige Efterlønsklub 
 Ældresagen 
 Aktive Seniorer 
 Aktivitetshuset i Bymidten 

 Efterskoler og friskoler i området 
 Kimbrerparken - social-psykiatriske 

boliger 
 Hjemmeplejen 
 Sundhedscenter 
 Flygtningegrupper 
 Naturekspeditionen v/naturvejleder 

Karin Winther 
 FDFere og andre uniformerede korps 
 Fællesspisning - ensomme ældre 
 Aars Kirke 
 Menighedsrådet 
 Konfirmandundervisning 
 Herreværelset 
 Aktive Kvinder 
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BYENS NYE FÆLLESHUS – 
NATURRUM CIMBRERHØJEN  
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NATURRUM CIMBRERHØJEN  
 
Vi har gjort os mange tanker om vores nye hus - Naturrum Cimbrerhøjen.  
Først og fremmest skal fundamentet, som huset bygges på, være et natur-
rum, der signalerer åbenhed, nysgerrighed, hvor man kan være i et med na-
turen på et fristed, hvor man har lyst til at være. 
 
Huset skal ikke alene bestå af alle de praktiske elementer som børn, unge og 
voksne har brug for i hverdagen, men også signalere: 

 

Åbenhed - Man får lyst til at se på huset og færdes i det. Her er alle vel-

komne indenfor (og udenfor). Man kan se igennem huset ud på børnenes og 
de unges spændende aktiviteter på den anden side, men man kan også stille 
beundre årstidernes skiften fra forår til efterår, fra sommer til vinter.  
 

Nysgerrighed - I huset næres ens barnlige nysgerrighed på andre men-

nesker, på naturen omkring en og på “skæve” aktiviteter som vægtes højt 
hos FDF. Børnene kommer f.eks. begejstrede hjem og fortæller om aftenens 
program, hvor man måtte gøre 10 ting, som man ikke normalt må for sin mor 
og far.  
 

Natur - Huset er lavet af naturmaterialer, og på taget er der sedumurt, som 

tager farve efter årstiden. Ude er inde og inde er ude.  

Fristed - Her er højt til loftet i mere end én forstand. Her kan man komme 

og være sig selv og bidrage med det, man er bedst til uden at skulle passe 

ind i nogen formel. Her er 
børn og unge ikke i skole med 
tests og krav, i stedet udvikler de sig i 
livets skole sammen med unge og voksne, som er engagerede frivillige og 
gode rollemodeller. Her får børn og unge omsorg og forståelse, men bliver 
også samtidigt udfordret, så de udvikler sig positivt og bliver bevidste om, at 
de kan mere, end de selv tror..   
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VISIONER OM NATURRUM CIMBRERHØJEN  

Huset er spændende og legende, men alligevel harmonisk at se på med form 
som en halvcirkel og med skrånende tag. Inde i halvcirklen ligger en bred og 
højt hævet gangbro og en fuldendt cirkel. Kun fantasien sætter begrænsnin-
ger for, hvad der kan laves på denne 3 meter brede gangbro af aktiviteter, 
både dem i bevægelse og dem i stilstand og eftertænksomhed. Man kan 
komme op til cirklen på flere måder, måske kunne man også bygge med raf-
ter til at komme derop en aften? Der kunne opsættes en svævebane, en klat-
revæg eller en rutchebane?  

 
Inde i cirklen er der god plads, vi ser rundkredsen her som symbolet på og 
rammen for det sociale fællesskab evt. med bål hele året rundt og måske 
med skøjtebane, juletræer, vafler og røde kinder om vinteren. 

Et vildmarksbad 
kunne gøre endnu 
sjovere og mere udfor-
drende? Mulighederne er 
mange.  
Selv med et hus af denne størrelse 
så er der stadig en stor græsplæne tilbage 
at boltre sig på, da det fortsat er et stort ønske. I de sidste år hvor de mange 
FDFere er vokset huset over hovedet, er det de udendørs aktiviteter, man har 
måttet ty til. 
 

Naturrum – Kimbrernes knudepunkt 
Inspireret af Friluftsrådets Naturrum ønsker vi at oprette Aars’ eget naturrum 
– en udendørs udstilling i forbindelse med Naturrum Cimbrerhøjen, som er til-
gængelig døgnet rundt. Her forestiller vi os plancher og oversigtskort med 
forslag til spændende udflugter i nærområdet, aktiviteter som en ægte Kim-
brer kunne kaste sig ud i, sjove og lærerige facts om Aars og information om 
Hærvejen og dens betydning. Her er Aars knudepunktet og trækker tråde vi-
dere til inspirerende naturoplevelser på den videre færd, men er samtidig 
også et velkomment pauserum – uanset om man vandrer på Hærvejen eller 
er lokal bruger af Naturrum Cimbrerhøjen. 

 
Udekøkken 
Et udekøkken er nærmest en naturlighed, når vi som FDFere kigger indad. 
Når bålet mange gange knitrer, så skal der være mulighed for at forberede og 
mellemlande maden i nærheden. Vi har behov for både koldt og varmt vand. 
Det skal være primitivt men opdateret til nutiden. Fællesskabet er også her i 
højsædet, så vi får lov at være sammen om aktiviteten fra start til slut og så-
ledes at voksne og børn ikke skal adskilles fra resten af flokken for at ordne 
maden indendørs. Brændenældesuppe skal da tilberedes under åben him-
mel! 
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Bålsted  
Er der noget bedre end at sidde med alle sine venner rundt om et bål og 
mærke varmen? Her er FDFerne i deres es, her skaber de sammen 
betingelserne for hygge og der synges, grines og tales om, hvad man har 
oplevet, men der er også plads til eftertænksomhed og fordybelse. Der er 
god plads omkring bålet, og man rykker gerne sammen, for at flere kan være 
med. 

 

Baneskovens Friluftscenter  
Ligger i umiddelbar nærhed til det nuværende kredshus. Omgivet af et lille 
stykke skov og placeret lige op ad Himmerlandsstien ligger centeret uforstyr-
ret og alligevel let at komme til for besøgende. Friluftscenteret består af 2 
shelters til ca. 10-15 pers., et stort overdækket madpakkehus med bord-
/bænkesæt og mulighed for ophæng af hængekøjer, et bålsted og et brænde-
skur. Det kan bookes ganske gratis af alle via www.udinaturen.dk og inviterer 

i bedste FDF 
Aars stil til friluftsliv 
og fællesskab og er et 
stort aktiv for kredsen 
og byen i det hele taget. Så 
det skal naturligvis bevares i sin 
oprindelige form. 

 

Samlingssalen /køkkenet 
Det store indendørs samlingspunkt med masser af plads til både store og 
små. Her samles vi når alle i kredsen har nytårsparade og vi på kryds og 
tværs af aldersgrupper laver aktiviteter og derefter med røde næser går raskt 
gennem byen ned til kirken. Her er der mulighed for at kunne rumme alle 40-
45 skønne og livlige puslinge og tumlinge (0.-2. klasse), det gælder både rent 
praktisk med stole- og bordplads til alle, men også lydmæssigt. Her er der 
højt til loftet i mere end én forstand, her er lyst og venligt. Med de store vindu-
espartier ud mod cirklen, græsplænen og skoven kan vi følge med i årsti-
derne og naturens lune. I samlingssalen er der plads til udfoldelse: Er der på 
aftenens møde brug for en scene, så laver vi det. Skal der bages eller snittes 
grønt, så er køkkenet en integreret del af samlingssalen og dermed opnår 
man altid at være med i fællesskabet - både for store og små.  
 

Indgangspartiet 
Her tages der godt imod alle brugere af huset. Indgangspartiet er venligt, 
åbent, lyst og lokker til at komme indenfor. Indgangen findes i midten af hu-
set, så man kan komme ind fra vejen og parkeringspladsen og også fra 
græsarealet, når der har været samling eller aktiviteter udenfor. I indgangs-
partiet er der god plads til overtøj og støvler og der er tænkt praktisk i forhold 
til opbevaring af dette. På vej ind mod den store sal til venstre ser man alle-
rede den flotte pejs bygget op i store natursten. Ilden knitrer og inviterer ind i 
salen. Til højre findes en fordelingsgang med masser af indbygget opbeva-
ring og forbindelse med lederrummet og det rummelige kreative rum.  
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Dette rum bliver fyldt af forventningsfulde og glade børn og unge, der er på 
vej til aftenens møde eller som grinende og fyldt op med gode oplevelser si-
ger på gensyn. Her kommer forældre til at mødes og fornemme den gode 
FDF-stemning, se hvordan deres børn udvikler sig og knytter bånd og samti-
dig får de også selv gode relationer.   
 

 

Kreativt rum 
Det er her alle de kreative sider - også dem man ikke vidste, man havde - 
kan udfolde sig. Her finder man børn, der laver større eller mindre projekter, 
alt fra fuglehuse til papmache-figurer. Her klæder man sig ud til aftenens un-
derholdning eller finder dimsedutter til at løse en opgave, man lige har fået på 
en post i det løb, der omhandler lande og deres kultur. Det kreative rum er 
stort og praktisk indrettet med masser af inspiration til både FDFere og andre 
brugergrupper. 
 

Hems 
Hemsen ligger lige over det kreative rum med adgang direkte derfra.  
Den kan bruges som et ekstra rum, når der holdes møder. Både børn og 
unge FDFere elsker den stemning af hule og hygge, der findes på sådan en 
hems oppe under taget. Her er der desuden mulighed for at opbevare ekstra 
madrasser til en aktivitet eller en overnatning. 

 

Toiletter - bad – handicapfaciliteter  
Toiletterne ligger fordelagtigt, så man nemt kan komme ind til dem udefra ved 
en adgangsdør i den ene ende af huset. Desuden ligger det i forlængelse af 
det kreative rum, så man hurtigt kan få vasket hænder.  
Her er 3 toiletter, 2 bad og 1 handicaptoilet. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale til mindre grupper / ledere 
Dette rum kan bruges både af de mindre hold som f.eks. seniorerne til deres 
møder, men kan også bruges af ledere, hvis der er behov for at trække sig til-
bage i en privat samtale eller blot som ekstra rum til en post på aftenens løb. 
Til andre brugere kunne det fungere som et mindre mødelokale til 10-15 
pers. 
 
 
 
 

 
 

 

Vi er utrolig spændte på at se 
Naturrum Cimbrerhøjen 
i virkeligheden frem for  

tanker og drømme! 



 
 

  

NATURRUM 
CIMBRERHØJEN 

 25 af 33          Her er plads til alle 
 

DET ØKONOMISKE 
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FINANSIERING 

ANLÆGSBUDGET 

Arkitektfirmaet Krogh Madsen har ud fra deres erfaringer med tilsvarende 
byggerier beregnet anskaffelsessummen for Naturrum Cimbrerhøjen i 2020 
priser til kr. 10.312.500. 

Ejendomsmægler Johnny Svendsen – EDC i Aars har vurderet den nuvæ-
rende grund - uden hus, beliggende på Gl. Gislumvej i Aars, til kr. 500.000.  

Denne vurdering er meget forsigtig, men skal ses sammen med, at området i 
kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, herunder institutioner og klub-
aktiviteter. Såfremt kommuneplanen blev ændret, så der måtte bygges ræk-
kehuse eller almene boliger, ville værdien være væsentlig højere. Vurdering 
af grunden har vi tillagt anskaffelsessummen. 

Hertil har vi beregnet en etableringsomkostning på reetablering af udenoms-
arealerne på kr. 250.000. 

I alt bliver anlægsbudgettet på kr. 11.062.500. 

 

  

Anlægsbudget for Naturrum Cimbrerhøjen 

 Beløb kr. 

Anlægsudgifter 10.312.500 

Grund 500.000 

Reetablering af udenoms arealer  250.000 

I alt 11.062.500 
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FINANSIERINGSBUDGET 

I FDF Aars har vi altid haft fokus på at have en god økonomi og aldrig levet 
over evne.  

Vi forsøger altid at købe billigst muligt ind, og kan materialer genbruges, er 
det altid den løsning der vælges.  

Dette har resulteret i, at vi har en god og sund økonomi. 

Der er ingen gæld i det nuværende FDF Hus. FDF skyder grunden ind i det 
nye projekt sammen med kr. 500.000 i kontanter. Hertil kommer, at der skal 
laves frivilligt arbejde for kr. 258.125. Desuden skal der laves pengeskab-
ende aktiviteter, som skal resultere i mindst kr. 50.000. Vi arbejder med at få 
en forældregruppe til at klare denne opgave. Både for at bidrage til økono-
mien, men ikke mindst for at skabe ejerskab til det kommende nye hus. Sam-
let egenfinansiering kr. 1.308.125. 

Vi håber og tror på, at Vesthimmerlands Kommune vil være imødekommende 
overfor det nye hus, da det vil kunne tilgodese mange forskellige brugergrup-
per. 

Vi vil målrette vores ansøgninger til de landsdækkende fonde, så de kan bi-
drage med delelementer til huset. F.eks. vil vi ansøge om et udekøkken ved 
en fond, der støtter netop dette, men ikke støtter selve huset. 

FDF Aars har et godt netværk i lokalområdet. Gennem mange år har de lo-
kale bakket op om FDF og andre fritidsorganisationer. Vi vil præsentere pro-
jektet for de enkelte bidragsydere, og derved gøre dem interesserede i at 
støtte projektet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Finansiering af Naturrum Cimbrerhøjen  

 Ansøgt beløb Ansøgning Bevilliget kr. 

Egenfinansiering i alt  1.308.125 
 

1.258.125 

Vesthimmerlands Kommune 5.000.000 
  

Landsdækkende Fonde i alt  3.300.000 
  

Lokale Fonde i alt  1.454.375 
 

44.375 

I alt 11.062.500 
 

1.302.500 
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DRIFTSBUDGET 

  Driftsbudget for Naturrum Cimbrerhøjen 

Periode:  Før realisering 
1. år efter 
realisering 

2. år efter 
realisering 

 2018   

Budgetterede udgifter 

Elforbrug 55.716 8.000 9.000 

Fjernvarme 0 13.000 13.000 

Vandforbrug 2.368 3.000 4.000 

Ejendomsskat og renovation 1.613 2.000 2.000 

Rengøring 17.325 20.000 23.000 

Bygningsforsikring 8.384 10.000 10.000 

Vedligeholdelse indvendig 0 10.000 10.000 

Vedligeholdelse udvendig 0 15.000 15.000 

Internet 3.000 3.000 3.000 

Låsesystem 0 2.000 2.000 

Ventilations service 0 3.000 3.000 

Uforudsete udgifter 0 15.000 15.000 

Ikke afholdte omk. til vedligehold 24.000 0 0 

Omkostninger i alt 112.406 104.000 109.000. 

 

Budgetterede indtægter 

Lokaletilskud fra Vesth. Kommune 51.442 31.740 31.440 

Udfasning af 25 års regel 1.133 
  

Medlemstilskud VHK 28.120 28.120 28.120 

Foreningsudlejning 0 24.000 30.000 

FDF Aars 31.711 20.140 19.440 

Indtægter i alt: 112.406 104.000 109.000 

Det nuværende 
FDF-hus er isoleret 
efter kravene i begyn-
delsen af 1980érne, og 
er opvarmet med elvarme. 
Dette er årsagen til den meget 
store varmeudgift. 
 
Vores arkitekt har været i dialog med Aars Fjernvarme, der skønner at det 
nye hus kan opvarmes for kr. 13.000 pr. år. Der er altså  
en meget stor besparelse ved at koble huset på fjernvarmen.  
 
Vi har de seneste par år valgt ikke at bruge penge på vedligeholdelse ud over 
det absolut mest nødvendige. Det nye hus vil nemlig  
kræve at det gamle hus nedrives. Der er flere større udgifter, som vi har ud-
sat bla. etablering af gulvvarme via fjernvarme,  
nye vinduer, efterisolering, opretning af gulve, der er ved at rådne m.m. 
 
Vi forventer at der kommer andre og efterhånden flere brugere til det nye 
hus, som vil genere en huslejeindtægt, stigende over de  
kommende år, men flere brugere vil også medføre stigende forbrugsafgifter. 
 
Der er indhentet tilbud fra Himmerland Forsikring, som vurderer at præmien 
på det nye hus vil være kr. 10.000. 
 
Et nyt hus skal naturligvis vedligeholdes, derfor budgetterer vi fremadrettet 
med både indvendig og udvendig vedligeholdelse. 
 
Vi forestiller os også i fremtiden at afholde arbejdsdage, hvor alle brugere 
deltager for at holde udgifterne nede. 
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REGNSKAB FOR BYGGEPROJEKTET 

  Regnskab for byggeprojektet Naturrum Cimbrerhøjen 

Udgifter:   

Arkitekt: 81.250  

Håndværker udgifter   

   

Diverse   

Domæne 242  

Landinspektør Geopoint 18.750  

Omkostninger i alt 100.242  
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AFSLUTNINGEN 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

  

NATURRUM 
CIMBRERHØJEN 

 31 af 33          Her er plads til alle 
 

AFSLUTNING

FDF Aars går forrest for at fremtidssikre denne særdeles vigtige fritidsaktivitet 
for byens børn og unge. Vi kæmper dog ikke alene, for vi oplever bred op-
bakning fra forældre, politikere, nærmiljøet, øvrige foreninger og erhvervsli-
vet. Der er brug for de børn og unge, som er eller har været FDFere - de har 
prøvet lidt mere og derved lært sig selv bedre at kende. De kender værdien 
af samarbejde og kreativitet og er rummelige og løsningsorienterede. Det har 
samfundet brug for både på den korte og den lange bane.  
Aars har behov for flere af de kvadratmeter, der kan rumme større eller min-
dre udviklende fællesskaber i kampen mod ensomhed og stilstand.  
 
Vi tilbyder med Naturrum Cimbrerhøjen en inviterende, åben base f.eks. for 
en tur ud i naturen - en vitaminindsprøjtning for alle uanset alder og formåen!  

 
Vi håber, at I vil være os be-
hjælpelig med økonomisk støtte af 
en betragtelig størrelse, så vi kan få ført 
drømmen om Naturrum Cimbrerhøjen ud i livet - til glæde og til gavn for hele 
Vesthimmerland. 
 

 
 
 
 
 

 

  

Vær med i fællesskabet  
Her er plads til alle! 
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PROJEKTGRUPPEN

Naturrum Cimbrerhøjen er et projekt, som er båret udelukkende af frivillige ildsjæle.  
Siden projektets start i 2018 har der været nedsat en primær projektgruppe, som består af: 
 
Anja Søndergaard Nielsen: Er med i bestyrelsen i FDF Aars som forældre-
repræsentant. Her er de primære opgaver at søge fonde, give en hånd med 
hvor der er behov og så at se FDF Aars lidt “udefra” og brande kredsen som 
det samfundsmæssige vigtige sted, den er. Til daglig arbejder Anja i Jutlan-
der Bank med bl.a. administration af fondsansøgninger, som også er ind-
gangsvinklen til at deltage i projektgruppen. Desuden er motivationen for 
hende klart, at børn og unge skal have et ståsted her i livet, at vi tager os af 
hinanden og sørger for at FDF Aars bliver ved med at bestå, så byens børn 
og unge kan få denne ballast med i bagagen. Anja har selv som ung haft stor 
glæde af at være KFUKer og derigennem knyttet blivende venskaber.  
Anja bor i Aars med mand og to børn - den ældste er FDFer på snart 3. år, 
den yngste venter på at kunne starte i skole og dermed til 
FDF. 
 
Bjarne Falkesgaard: Arbejder i Produktionsteknisk Afde-
ling hos Jeld-Wen i Løgstør, som producerer indvendige 
døre med navnet Swedoor. Bjarne er med i gruppen som 
forældrerepræsentant og har med byggeteknisk baggrund 
som uddannet bygningskonstruktør, et godt kendskab til de 
byggetekniske spørgsmål, udfordringer og muligheder som 
løbende viser sig i et projekt som dette. Bjarne var som 
barn KFUM-spejder og har baggrund i KFUM og KFUK.  
Bjarne bor i Aars, er gift og har tre børn, hvoraf en er aktiv i 
FDF Aars. 
 
Gitte Lindberg Larsen: Arbejder til daglig som produkti-
onsplanlægger hos Ergonomic Solutions som er en international virksomhed. 
Har tidligere arbejdet som projektleder og koordinator i andre internationale 
virksomheder. Gitte startede i FDF tilbage i 1986 og har igennem tiden været 

frivillig leder og kredsleder i FDF 
Aars. Gitte har fokus på planlægning, pro-
jektstyring og kommer med kreative ideer til løsningsforslag og potentielle 
brugere.  
Gitte bor i Aars, er gift og er mor til to børn, som begge har været aktive i 
FDF. 
 
Brian Larsen: Arbejder som direktør i Aars Boligforening. Har 30 års erfaring 
indenfor den finansielle sektor, heraf 24 år som afdelingsdirektør. Brian star-
tede i FDF Aars i 1982 og har gennem årene været leder og kredsleder, men 
har nu valgt at koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet og udvalgsopgaver 

som denne. Brian var med i arbejdsgruppen der 
etablerede Baneskovens Friluftscenter ved FDF 
Huset, et projekt til kr. 750.000, og har derigen-
nem fået lyst til at realisere endnu et nyt spæn-
dende projekt. Brian har fokus på FDFs værdier, 
finansiering, kontakt til embedsmænd og politi-
kere, samt alternative brugere. 
Brian bor i Aars og er gift med Gitte.  
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