
 Hvem er vi? 
FDF er en folkekirkelig børne- og ung-

domsorganisation. Vi giver børn og unge 

et ståsted at møde verden fra. Kernen i 

FDF er fællesskabet, både for børn og 

voksne. Det at lege, hygge, grine og tale 

sammen, og at blive mødt med respekt 

uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror 

på mulighederne i hvert enkelt menneske 

og det præger den måde vi er sammen på. 

 

Leder 
I FDF står frivillige ledere klar til at byde dit 
barn velkommen til sjove og fantasifulde 
aktiviteter hver uge. De tager ansvar til de 
ugentlige møder og har blik for det enkelte 
barns trivsel i fællesskabet. 
For mere information kan du besøge vores 

hjemmeside www.fdf.dk/thyholm/ , eller 

kontakte kredsleder Kim Langgaard tlf. 26 

20 51 31. 

 

Leder for Puslinge  
Mia Hove 22 16 15 87 

Kim Langgaard 26 20 51 31 

Pernille Kappel 21 68 24 76 

Karina Laurvig 23 84 71 84 

 

 

skal du 
være FDF´er i 

21/22? 

http://www.fdf.dk/thyholm/


Puslinge 
Når man går i 1.-2. klasse, er man pusling. 

Puslinge er kredsens spilopmagere. FDF 

er lige noget for dig, især hvis du har lyst 

til at lege, og prøve nye og spændende 

ting. Som pusling lærer man at være FDF'-

er. De kan f.eks. bygge huler, lave dukke-

teater, lære sange, lege, og få historier. Vi 

tager også mærker - måske cirkusmærket 

eller dyremærket eller eventyrmærket. 

Nogle gange er vi også på ture, hvor vi so-

ver i en hytte eller et telt. 

 

Dag og sted 
Tirsdag fra 17:30 - 19:00 
Østergade 32, 7790 Thyholm 

Prgram for Puslinge 

 

17/8 Fælles opstart på Lyngtoppen i Sønd-
bjerg kl. 17:30-19 

 

24/8 Vi bygger halm huler 
 
31/8 Vi hygger ved bålet v. kredshuset  
 
7/9 Vi udforsker naturen ved oddersund 
bro 
 
14/9 Vi fanger krabber 
 
21/9 Vi besøger fattiggårdens heste 
 
28/9 Vi skal ud at klappe en ko ved kim 
Jørgensen 

 


