
FDF Sønderholm-Frejlev 
ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et godt 
nytår!

Kære FDFere!
Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi holder nu en lille 
pause ovenpå et hektisk, men meget spændende FDF-år. Foråret blev brugt 
på at forberede vores landslejr – noget man glæder sig til, uanset hvor 
mange gange man har været afsted. Det kulminerede i juli da vi var 50 
afsted med 11.000 andre og fik en række fantastiske oplevelser. 

Efteråret har også budt på mange nye oplevelser. Vores 5 hold og ledere 
klarede sig igen godt til Sagaløbet. Som noget helt nyt har vi startet en ny 
klasse op – Familie FDF. Det er FDF for både børn og deres forældre, og vi 
vil opfordre alle der har lyst til at komme og se om det er noget for jer.
Vi er efterhånden en stor kreds – vi netop rundet 100 for første gang i mange 
år! Vi glæder os over at kunne byde over 100 FDF’ere velkommen i 
fællesskabet. Stor tak til alle som har gjort det muligt: Jer forældre som 
bakker os op, alle der hjalp med landslejren, vores fantastiske frivillige ledere 
og ikke mindst de dejlige børn, som gør arbejdet det hele værd!
Tak for et fantastisk år! Vi glæder os til at se jer igen i det nye år - I kan 
allerede nu læse om kredsweekend og tilmelding hertil på de næste sider.
FDF Sønderholm-Frejlev vil hermed gerne ønske dig og din familie en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår!

På vegne af kredsens ledere,
Christian Schou Jødal - Kredsleder



Indbydelse til vinter-
kredsweekend 
Glæd dig til årets første FDF-weekend med masser af sjov og 
spænding!
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Vi mødes:  Lørdag d. 21. januar 2017 kl. 10.00 ved Hedehytten, 
Staunhedevej 10, Farstrup, 9240 Nibe
(lederne er her og tager imod, for vi har overnattet fra fredag).
Afrejse:  Søndag d. 22. februar kl. 12.00, afhentning samme sted.

Hedehytten er FDF Sønderholm-Frejlevs egen lejr-hytte og ligger 
dejligt i et skovområde nær Farstrup.

3 gange I løbet af weekenden vil vi lave forskellige aktiviteter – du 
kan selv være med til at vælge hvilke du kunne tænke dig at deltage
i, men du skal ønske 3 grupper i prioriteret rækkefølge, så prøver vi 
at få det til at gå bedst muligt op.
Du kan vælge mellem følgende grupper:
1. Køkkenhold: Laver mad lørdag.
2. Ild på 1000 måder.
3. Katjas kool krea.
4. Mad med ild i (spiser ude).
5. Bivuakhold (Vi bygger fælles bivuakker).
6. Naturfitness
-Nogle af grupperne optager muligvis flere tidsslots

Forældrehjælp:  Vi har brug for køkkentanter M/K (og en køkkenchef
til lørdag aften), og forældrehjælp til rengøring fra søndag 10.30 
(medbring gerne støvsuger)
Tilmelding:  Via hjemmesiden (fra 7/12) senest torsdag d. 5. januar 
Pris:  135 kr., som indbetales ved tilmelding.

Overnatning:  Der er som altid nogen der skal sove i bivuak. Det må man hvis
man er tumling eller over og har det nødvendige udstyr. Det er muligt at det 
bliver nødvendigt for væbnere og opefter at sove udenfor. -Man vil altid 
kunne gå ind, hvis man fryser.  Bemærk: Hvis der er nogen der er kede af at 
sove ude, så finder vi en løsning...

Medbring:  FDF-skjorte, Den lille Blå medlemsbog, March & Lejr, sovepose, 
lagen, evt. sovedyr, toiletsager, håndklæde, lommelygte, skiftetøj, flyverdragt 
eller overtræksbukser, støvler, indesko (gulvet er koldt), hue, vanter, 
halstørklæde, evt. dolk (hvis du har bålaktivitet niveau 2), varm trøje, det 
gule sundhedskort – og selvfølgelig
godt humør! 


