
 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 Seniorvæbnerne  
Peter Kamstrup 28 11 95 24 

Martin Vangsgaard 21 18 23 02 

Martin Riis 20 28 25 97 

 

 

skal du 
være FDF´er i 

21/22? 

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


Seniorvæbner 
Når man går i 9.klasse, er man seniorvæb-

ner. Som væbner skal du turde bruge dig 

selv. Tit er det kun fantasien, der sætter 

grænser for vores aktiviteter. Vi opbygger 

et hold, hvor vi i fællesskab kan løse selv 

de allersværeste opgaver. Det er monster-

sejt 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. Væb-

nere skal også lære en masse brugbare 

færdigheder, og så deltager vi i det årlige 

væbnermesterskab, hvor vi dyster mod 

andre væbnere fra hele landet! 

 

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

Program for Seniorvæbneren 

 
17/8: Fælles opstart på Lyngtoppen i 
Søndbjerg 17:30-19 
 
23/8: Sjov med paddleboards ved sejlcen-
tret 
 
31/8: Boddum Ydby skytteforening  
OBS! Det er en tirsdag 
 
6/9: Bådsejlads ved sejlcentret 
 
13/9: Fodboldgolf i Ejsing 
 
20/9: Mad på bål 
 
27/9: By løb 

 

 

Som seniorvæbner bliver man automatisk 

også en del af seniorklubben, seniorklub-

ben er for seniorvæbner og de yngste le-

der, man mødes cirka en gang i mdr. Ved 

første møde lægges der en plan for hele 

året, aktiviteter har tidligere været paint-

ball, skøjteløb, sheltertur, biograf og meget 

mere, ud over de store aktiviteter bliver 

der også holdt nogle hyggeaftener hvor 

der laves fælles aftensmad og spilles. 


