
 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 1. Væbner 

Johanne Jørgensen 51 14 47 01 

Kim Langgaard 26 20 51 31 

Benjamin Jepsen 24 24 59 91 

 

 

skal du 
være FDF´er i 

21/22? 

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


1.Væbner 
Når man går i 7.klasse, er man 1. væbner. 

Som væbner skal du turde bruge dig selv. 

Tit er det kun fantasien, der sætter græn-

ser for vores aktiviteter. Vi opbygger et 

hold, hvor vi i fællesskab kan løse selv de 

allersværeste opgaver. Det er monstersejt 

at være væbner! Nogle gange sejler vi i 

kano, sover i bivuak eller laver mad på bål. 

Vi kan også lave svære opfindelser, som 

ingen nogen sinde før har set. Væbnere 

skal også lære en masse brugbare færdig-

heder, og så deltager vi i det årlige væb-

nermesterskab, hvor vi dyster mod andre 

væbnere fra hele landet! 

 

Dag og sted 
Torsdag fra 19:00 - 21 
Østergade 32, 7790 Thyholm 

Program for 1. Væbner 

 

17. august: Fælles opstart Lyngtoppen i 

Søndbjerg kl.17:30-19 

 

19. august: Ingen FDF pga. fælles opstart  

 

26. august: Vi laver ildkugler  

 

2. september: Vi tager ud og sejler 

 
 

9. september: VANDKRIG!!  

 

16. september: Ildkuglerne tages i brug 

 

23. september: Vi kører på crosser  

 

30. september: Vi tager på McDonalds  


