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Kære forældre
Vi er glade for at byde jeres barn og jer velkomne i FDF Havdrup.
I denne folder fortæller vi lidt mere om kredsens arbejde og vores forventninger til jer som forældre. Alle ledere i FDF
er frivillige og ulønnede, så derfor er god forældreopbakning meget vigtig for kredsens liv.
Med venlig hilsen
Lederne i FDF Havdrup
Kort om FDF
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer
med omkring 25.000 medlemmer over hele landet i 450 kredse. FDF blev grundlagt i 1902. Indtil 1952 var FDF kun for
drenge, men så kom FPF – altså pigerne - til. I dag er FDF både for drenge og piger.
FDF i Havdrup startede op i 1920. Aktiviteterne i FDF har ændret sig meget op gennem tiden. Men formålet har altid
været det samme: At møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Det lyder lidt flot, men betyder i bund og
grund, at vi ønsker at møde børn og unge med et budskab, der giver tro, håb og mod på livet i al dets mangfoldighed.
FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra.
FDF i dag
Kernen i FDF er fællesskabet; 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. Her er voksne med noget på hjertet. FDF
bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant
for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er
dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.
I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi
os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og
friluftsliv udgør ofte den røde tråd. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.
FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og
har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde
verden fra.
I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til
fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund.

Kontingent m.v.
Kontingentet i FDF Havdrup fastsættes af bestyrelsen. Det første halvår man er medlem, er kontingentet 50% af
normalpris. Spørg kredslederen eller kassereren for den aktuelle sats. Kontingentet opkræves 2 gange årligt
(september og februar).
På weekendture, sommerlejre m.v. vil der være deltagerbetaling.
Vi har af og til brug for en praktisk hånd til fx. vedligeholdelse af vores hus, Borgen, herunder græsslåning, samt på
vores naturgrund, ØrneBorgen. I får besked, når arbejdet kalder.
Lederne planlægger
Børnene er delt ind i hold efter alder. Det er lederne, der
planlægger og afvikler det daglige arbejde i FDF. Lederne
har ansvaret for arbejdet på holdet.
Kredslederen har ansvaret for at sammensætte
lederfordelingen på klasserne samt holde ledermøder med
ledere og assistenter, hvor vi planlægger og evaluerer de
mange fælles arrangementer i kredsen.
Bestyrelsen har ansvaret
Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at arbejdet i kredsen lever op til FDFs formål, og at kredsen
har en forsvarlig økonomi.
Medlemmer til bestyrelsen vælges på kredsens årsmøde i efteråret, hvor forældre inviteres til at deltage.
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte vores formand.
Stor lederuddannelse
Selvom alle ledere i FDF er frivillige, tager de del i FDFs lederuddannelse. Der er en række kurser i både landsdelen og
på landsplan.
Gennem lederuddannelsen bliver lederne klædt grundigt på. Det kan både være nye spændende ideer til de ugentlige
møder, træning i forkyndelse og underholdning, eller mere pædagogiske værktøjer.

Klasserne
Puslinge og tumlinge bruger fantasien
Puslinge går i børnehave eller børnehaveklasse i skolen, mens tumlinge går i 1. og 2. klasse.
I FDF får de mindste Puslinge og Tumlinge for alvor lov til at brænde deres krudt af og bruge
fantasien. Vi leger og griner og bruger samtidig hænderne til at lave sjove håndværk.
Udstyr, der er godt at have for Puslinge og Tumlinge:
• En forbundsskjorte.
• Et liggeunderlag.
• En sovepose.

• Tallerken og krus i slagfast plast samt bestik.

Pilte bruger naturen
Pilte går i 3. og 4. klasse i skolen.
Pilte elsker at bruge naturen på kanoture, vandreture og overnatning i shelters. Det får de
god mulighed for i FDF, hvor vi mosler både med hinanden og naturen.
Udstyr, der er godt at have for Pilte:
• En forbundsskjorte.

• En dolk.

• En sovepose.

• En lille rygsæk.

• Et liggeunderlag.

• Tallerken og krus i slagfast plast samt bestik.

Væbnere bruger kræfterne
Væbnere går i 5. og 6. klasse i skolen.
Nogle mener, at man først er rigtig FDFer, når man er væbner. Væbnerne er ikke bange for at bruge deres kræfter og
er ikke så lidt stolte efter en vandretur eller en primitiv lejrtur i det fri. Fra væbnere og opefter kan man deltage i
Væbnermesterskabet, hvor man dyster mod FDFere fra hele landet.
Seniorvæbnere/Seniorerne bruger hovedet og hinanden
Seniorvæbnere går i 7. og 8. klasse i skolen. Seniorer går i 9. klasse og opefter til 18 år.
SVS behersker det primitive lejrliv og bruger hovedet. Ikke mindst til at få øje på
hinanden og FDFere i andre kredse, som de begynder at møde mere og mere.
Seniorerne kan være assistenter for klasselederne.
Udstyr, der er godt at have for væbnere, seniorvæbnere og seniorer:
• En forbundsskjorte.
• En dolk.
• En sovepose.
• En solid rygsæk.
• Et liggeunderlag
• Gode vandrestøvler
• Tallerken og krus samt bestik.

Flere weekendture hvert år
Noget af det bedste i FDF er ture og lejre. Hver klasse sigter efter
mindst en overnatning om året. Hele kredsen tager også på
weekendtur sammen.
Arrangementer i landsdelen
Vores landsdel er landsdel 7 (Region Sjælland). De arrangerer hvert
år flere arrangementer. Et af dem er Pus-Tum-Pilte dag, hvor kredsens puslinge, tumlinge og pilte får en hyggelig FDF
oplevelse med rigtig mange andre FDF’ere.
For de store er der O!O – deres første kursus med FDF som holdes i oktober på Jomsborg.
7.-8. klassekursus
Seniorvæbnere får tilbud om at deltage i et kursus i efterårsferien eller vinterferien sammen med andre unge FDFere
fra hele landet.
Seniorkurser
FDF tilbyder flere forskellige seniorkurser hvert år. Fx Seniorkursus Sletten og Seniorkursus Vork. Der er mulighed for
at komme på kursus i både efterårsferien og påskeferien. Kurserne er nogle af de allermest succesrige i FDF, og hvert
år er flere hundrede unge afsted.
Sommerlejren er årets højdepunkt
Sommerlejren med FDF er noget ganske særligt. Når vi er sammen i mange dage, kan vi gå i dybden med et emne og
har tid og ro til at opbygge gode relationer – både mellem børnene og barn-voksen. En sommerlejr med FDF Havdrup
varer typisk en lille uge.
Landslejr på Sletten
Hvert femte år tager pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer til Sletten på landslejr. Sletten er alle FDF’eres
naturskønne område for foden af Himmelbjerget ved Julsø, Silkeborg.
En landslejr har typisk omkring 11.000-14.000 deltagere. Landslejren varer 8-10 dage.

FDF Havdrup ABC
Afbud
Hvis dit barn ikke kan komme til et FDF-møde, så skal I huske at melde afbud. Ring eller sms til lederen; du
finder deres telefonnummer i programmet eller på hjemmesiden.
Ambition
FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra, gennem leg, relationer, tro og
samfundsengagement.
FDF er en børne- og ungdomsorganisation med voksne, der har noget på hjertet.
Arbejdsdage
For at Borgen og Ørneborgen er indbydende og giver de bedste rammer for de ugentlige møder med jeres
børn, indkalder Bestyrelsen til 1-2 arbejdsdage om året, hvor der er brug for hjælp til oprydning, rengøring,
maler-arbejde m.m. Derudover er der indført en græs-slånings-turnus i sommerhalvåret.
Borgen
Borgen er der, hvor vi holder vores ugentlige møder. Borgen er i princippet uafhængig af FDF, men FDF Havdrup er
stærkt repræsenteret i Borgens bestyrelse, og vi er pt. også de eneste brugere. Borgen ligger på Bryggerivej 21, 4622
Havdrup (se kortet bagerst).
Børneattest
Vi indhenter børneattest på alle ledere og bestyrelsesmedlemmer.
Facebook
Du kan både finde FDF’s facebookgruppe og vores egen gruppe ‘FDF Havdrup’ på Facebook.
FDF Butikken 55° Nord
FDF og KFUM-Spejdernes fælles butik ”55 grader nord” sælger alt lige fra forbundsskjorter til dolke og lejrudstyr.
Butikkens varer præsenteres i et katalog, som alle får udleveret et par gange om året samt på www.55nord.dk
55° Nord har også en ”bus” med et bredt udvalg af deres varer. På deres hjemmeside kan I se hvornår bussen næste
gang er i nærheden.
Formål
FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Forsikring
Børn i FDF er udelukkende dækket af familiens egen forsikring. En fælles forsikring er dyr set i forhold til, at de fleste
familier selv har en forsikring, der dækker børnene i deres fritid.
GDPR
Persondataforordningen. Læs FDF Havdrups regler på området på hjemmesiden.
Hedebo Netværk
FDF Havdrup hører til i Hedebo netværk. Læs mere om netværket på www.fdf.dk/hedebo/
Kontakt
På kredsens hjemmeside www.fdf.dk/havdrup kan I se kontaktoplysninger på kredsleder, ledere og bestyrelse.
Kontingentet
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Det aktuelle kontingent oplyses af kredsleder eller kasserer. Kontingentet
betales 2 gange årligt og opkræves af kredsens kasserer. Første halvår er medlemskontingentet
50% af et normalt kontingent.
Lodsedler
En stor del af kredsens økonomi finansieres ved salg af lodsedler (FDFs landslotteri) som sælges
hvert efterår. Vi håber derfor, I vil hjælpe børnene med at holde styr på lodderne og få solgt en hel
masse. Separat information følger når vi nærmer os.
March og lejr
Hvert år udkommer FDFs egen sangbog ”March & Lejr” med nye og gamle sange. Kredsen køber sangbøger til alle.
Sangene kan findes på flere af de store streamingtjenester.
Medlemskab
Man er velkommen til at prøve FDF 3 gange inden man melder sig ind. Lederne sørger for at give nye medlemmer en
indmeldelsesblanket. Vi gemmer oplysningerne i vores medlemssystem Carla.
Man er medlem lige indtil man melder sig ud. Man er ikke automatisk udmeldt, når sæsonen slutter. Forældre melder
barnet ud hos klasseleder eller kredsleder.
Missionsprojekter
FDF støtter hele tiden et eller flere hjælpeprojekter i den tredje verden gennem vores eget missionsprojekt, der
strækker sig over to år.

Mærker
Mærkerne er til for at skabe glæde om aktiviteterne i FDF. Der findes 25 mærker inden for 25 FDFområder. Hver mærkestreng er opdelt i 10 niveauer. Niveau 1-5 er pædagogiske mærker, hvor
oplevelsen for det enkelte barn er i fokus. Niveau 6-10 er mere faglige mærker.
Hvert år uddeles en årsperle, så man kan se hvor mange år barnet har været medlem.
Samværsregler
Lederne og bestyrelsen har udarbejdet en politik for hvordan vi er sammen. Fx hvordan vi taler til hinanden, at vi ikke
er påvirkede af alkohol og stoffer, drenge og piger sover hver for sig, osv.
Se hele dokumentet på hjemmesiden.
WWW
www.FDF.dk er hjemmesiden, der fortæller alt om FDF og indeholder en masse, som både børn og forældre, kan have
fornøjelse af.
Kredsens egen hjemmeside finder du på www.FDF.dk/havdrup. Her finder du kalender, billeder,
programmer og meget mere.

Økonomi
Kredsens økonomi består af kontingent, indsamlede penge ved forskellige arrangementer, lodseddelsalg og gennem
diverse tilskud fra Solrød Kommune. Derudover søger bestyrelsen diverse fonde til fx indkøb af telte og lignende.
Ørneborgen

Vores naturgrund på Ørnesædevej 3, hvor især de store holder til i sommerhalvåret.

