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Hvad er FDF? 
FDF, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund FDF, er en landsdækkende børne- og ungdomsorganisation med rød-

der i den danske folkekirke. Vi er ca. 25.000 FDFere på landsplan, heraf er vi ca. 130 FDFere i Aulum, hvor 

der i øvrigt har været FDF siden juni 1935. 

Kernen i FDF er fællesskabet mellem børn, unge og voksne - det at lege, hygge, grine og tale sammen, 

og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror , 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. Vi er i FDF Aulum ca. 20 

frivillige voksne ledere med mange forskellige baggrunde. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi for-

søger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for børn, unge og 

voksne i den tid, vi lever i. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed.  

I FDF Aulum vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Vi vil gerne udfordre 

børn, unge og voksne og den verden, vi lever i – og det sker altid i trygge rammer. Aktiviteterne i FDF 

er mangfoldige, men leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd både i de ugentlige møder, og når vi er 

på ture og lejre.  

FDF er et godt afsæt i livet. Mange har gennem tiden fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært 

at tænke ud af boksen og har opnået sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i l ivet. FDF gi-

ver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.  Det er vores ambition. I FDF bliver man 

til nogen fremfor til noget. 

Sådan er vi opdelt   
Når vi er til FDF, er vi inddelt i ’klasser’ afhængig af alder: 

Familie FDF (børn op til og med 1. kl. sammen med én eller flere af deres voksne), Tumlinge (2. kl.), 

Pilte (3.-4. kl.), Væbnere (5.-6. kl.), Seniorvæbnere (7.-8. kl.) og Seniorer (9.kl – 19 år).  

Bemærk, at til Familie FDF deltager de voksne sammen med deres børn - man er ikke tilskuer, og vi 

forventer, at man går aktivt ind i det, vi laver. Når vi planlægger programmet, har vi særligt børnene 

fra 4 år og opefter for øje.  

Lederne er de voksne i FDF. Man skal være fyldt 18 år for at kunne blive leder. I FDF er lederne frivillige, 

ansvarlige voksne. Fælles for dem er, at de har lyst til at være sammen med børn. Det er lederne, der plan-

lægger aktiviteterne. Alle ledere underskriver en ledererklæring, og der indhentes en børneattest hos poli-

tiet. Desuden har vi et sæt samværsregler mellem børn og voksne, som skal overholdes. Find dem på vores 

hjemmeside www.fdf.dk/aulum.  

Kredshuset på Rugbjergvej - her holder vi til 
Siden 1981 har vi holdt til i Kredshuset på Rugbjergvej 18, Aulum.  

Her mødes alle klasser hver mandag (med undtagelse af skoleferie), hvor området i og omkring Kredshuset 

summer af liv og aktivitet og danner ramme om gode FDF oplevelser. 

Familie FDF mødes kl. 17.00-18.00 

Tumlinge, Pilte og Væbnere mødes kl. 18.30-20.00 

Seniorvæbnere mødes kl. 18.30-20.30 

Seniorer mødes efter aftale. 

Vi holder fri i skoleferier og som regel også i december måned. 

  

http://www.fdf.dk/aulum


 

Medlem af FDF Aulum – hvordan og hvad koster det 
Nye som tidligere medlemmer skal tilmeldes for at blive indmeldt/bekræfte deres indmeldelse. Til-

melding til den nye sæson sker elektronisk med Nemtilmeld. Brug linket 'Tilmelding' på vores hjem-

meside ww.fdf.dk/aulum. Vi ser gerne, at det sker, før man kommer til det første møde i en ny sæson, 

eller at man i hvert fald får tilmeldingen klaret hurtigst muligt. Er man helt ny i FDF, er man selvfølge-

lig velkommen til et enkelt møde for at fornemme, om det er noget for en.   

Vi registrerer medlemmers oplysninger i Frivilligt Drenge- og Pigeforbund FDF medlemssystem CARLA. 

Se i øvrigt vores privat- og fortrolighedspolitik på FDF Aulums hjemmeside www.FDF.dk/aulum. 

Det koster et kontingent at gå til FDF. I sæson 2021/22 er beløbet samlet for hele sæsonen kr. 720,00 

for børn 4 -18 år. Beløbet opkræves i 2 rater. Den første på kr. 370,00 betales ved tilmelding/indmel-

delse. De resterende kr. 350,00 bliver opkrævet i februar. Når vi har registreret jeres betaling i for-

året, får man FDFs egen sangbog March & Lejr. 

Børn 0-4 år er kontingentfritaget. Voksne fra 18 år (forældre i familie FDF, ledere og bestyrelsesmed-

lemmer) skal betale kr. 75,00 i kontingent for hele sæsonen ved tilmelding/indmeldelse.   

Der er særskilt tilmelding og betaling til ture og lejre.  

For nogle familier kan det være svært at finde pengene til kontingentbetaling og lejre.  I FDF Aulum 

ønsker vi ikke, at en families økonomisk situation skal fratage børnene muligheden for at gå til FDF 

eller deltage i ture og lejre. Bestyrelsen kan være behjælpelig med at søge økonomisk støtte til kon-

tingentbetaling m.m. Se www.fdf.dk/aulum for nærmere information eller kontakt vores bestyrelses-

formand. 

Udstyr 

At gå til FDF kræver ikke nødvendigvis en hel masse udstyr. Vi vil dog gerne, at man får en uniform – 

en FDF skjorte. En FDF skjorte kan købes som ny i FDFs egen butik www.55nord.dk, men hvorfor ikke 

starte med at købe en brugt? En sådan kan efterspørges på FDF Aulums Facebookgruppe eller søg i 

Facebookgruppen ’FDF genbrugs guld’. Vi har et lille udvalg af skjorter hængende i Kredshuset. Dem 

kan man prøve for at finde frem til rette størrelse.  

Man køber også mærkerne med kredsbetegnelse (FDF Aulum) til skjorten hos os. Det koster kr. 5,00. 

Vi har også et lager af klassebetegnelserne (tumlinge osv.), de såkaldte zippertags, som vi sælger. De 

koster kr. 10,00.  

Vi forventer ikke, at medlemmer i Familie FDF får en uniform. Man er selvfølgelig meget velkommen 

til det, men et fint alternativ kunne være en FDF t-shirt, som FDFs butik 55nord sælger. 

I forbindelse med ture og lejre kræves der typisk også lidt forskelligt udstyr som fx spisegrej, sove-

pose, liggeunderlag m.m. Vi har lavet en lille guide om dette. Den findes på vores hjemmeside 

www.fdf.dk/aulum 

55grader nord 
er vores butik. FDF ejer den i fællesskab med KFUM-spejderne. Det er den eneste butik, der sælger 

FDF beklædning, merchandise og andet særligt FDF grej. De forhandler naturligvis  også friluftsudstyr 

generelt. Det er primært en internetbutik www.55nord.dk. Som regel kommer ’55grader Nord’ forbi 

Aulum med den store butikstrailer på deres juletur. Det regner vi også med sker i denne sæson.  

Sørg for at blive gratis medlem af deres kundeklub ’klub highfive’ – så får man altid min. 10% og andre 

gode tilbud.  

PS: Man kan som FDFer også blive medlem af Spejdersports kundeklub. Her får man som medlem 

også 10%. Der ligger en fysisk butik i Herning. 

  

http://www.fdf.dk/aulum
https://fdf.dk/aulum/praktisk-info/hvad-koster-det-at-vaere-medlem/
http://www.55nord.dk/
http://www.fdf.dk/aulum
http://www.55nord.dk/


 

Sådan informerer vi 
Facebookgruppe - Meld dig ind i FDF Aulums lukkede gruppe på Facebook. Her lægger vi beskeder og 

informationer op, hvis der fx er ændringer i programmer, eller noget man ekstraordinært skal huske.  

Invitationer og andre informationer, som medlemmerne får med hjem fysisk, vil også blive la gt op 

her.  

Vi beder om, at vores Facebookgruppe ikke benyttes til, at I giver os konkrete beskeder om jeres børn, 

ex afbud til et møde. Hvis det sker, er det svært for os helt at overholde persondataforordningen 

(GDPR). Send hellere en sms eller Messengerbesked til dit barns klasseleder.  

Bemærk: Vi har også en officiel Facebookside, som man naturligvis også meget gerne må følge, men 

det er altså i gruppen, vi giver beskeder til medlemmerne om møder og aktiviteter m.m. 

Hjemmeside – På www.fdf.dk/aulum kan man fx finde de forskellige klassers programmer. Her har vi 

også samlet en del ’værd at vide’ dokumenter, fx privat- og fortrolighedspolitik, samværsregler og lidt 

om at tage på tur og lejr med FDF Aulum.  

Forældre i FDF Aulum 
Vi ønsker i FDF Aulum et godt og konstruktivt samarbejde med vores medlemmers forældre. Det er 

vores håb, at I kommer til os, hvis der er viden, I synes, vi skal have, for at jeres børn får det aller-

bedst i fællesskabet i FDF Aulum. Ligeledes håber vi også, at man som forældre kontakter os, hvis man 

hører eller oplever noget, der undrer en. Tag kontakt til jeres børns klasseledere eller til kredsledel-

sen (telefonnumre findes sidst i denne folder og på hjemmesiden). 

Vi har helt lavpraktisk også brug for jeres opbakning. Det være sig fx til at bage kage/brød til ture og 

lejre, til kørsel til ture og lejre, til praktisk hjælp/vedligehold v. Kredshuset, sammen med jeres børn 

hjælpe til med at sælge lodsedler, deltagelse i FDF Aulums årsmøde – vores medlemsmøde. På mødet 

vælges bl.a. blandt medlemmerne (under 15 år forældrerepræsentanter) FDF Aulums kredsbestyrelse.  

Kontakt 
Kredsledelse:  

Lotte Damsgaard (primær kontaktperson), tlf. 4079 2850 

Kirsten Thoftgaard, tlf. 2134 4290 

Bo Sørensen, tlf. 2251 0229 

Bestyrelsesformand 

Ellen Staal, tlf. 2421 0635 

Familie FDF  

Kirsten Thoftgaard, tlf. 2134 4290 

Tumlinge (2. kl.)  

Per Jørgensen, tlf.  2042 1133 

Pilte (3.-4. kl.)  

Anne Louise Lyngsø, tlf. 2947 4529 

Væbnere (5.-6. kl.)  

Henrik Thoftgaard, tlf. 2987 2073 

Seniorvæbnere (7.-8. kl.)  

Bo Sørensen, tlf. 2251 0209 

Seniorer (9. kl.+)  

Bo Sørensen, tlf. 2251 0209 
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