
Hvem er vi? 

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Vi giver 

børn og unge et ståsted at møde verden fra. Kernen i FDF er fæl-

lesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og 

tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, al-

der 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 fælles-
skabet. 

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.Tumlinge og 2. Puslinge 

➢ Kim Langgaard 26 20 51 31 

➢ Mia Hove 22 16 15 87 

➢ Frederik Kjær Kamstrup 25 75 21 23 

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


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

er man 1.tumling. De eneste krav for at blive pusling og tumling er, 

at du må blive beskidt, og at du kan lide at lege og bruge din fan-

tasi. Som tumling elsker vi at lave bål, lege og bygge huler. Vi tager 

måske på løb og og får mærker - f.eks. 8 km mærket og dolke-

mærket. Vi synes det er sjovt at tegne og male, og vi laver kreative 

ting som teaterdukker eller papmache. 

Dag og sted 

Tirsdag fra 17:30 - 19:00 

Østergade 32, 7790 Thyholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for 2. Puslinge og 1. Tumlinge 

16. august - Fælles opstart på lyngtoppen 

23. august - Deluxe snobrød på lyngtoppen 

30. august - vi laver halmhuler 

6. september - sejltur på fjorden 

13. september- glidebane i byskoven 

20. september - kæmpe sæbebobler 

27. september - agent aften  

 

 


