   FDF Sønderholm-Frejlev
Kære forældre til nye FDF’ere på Puslinge- og Tumlingeholdene
Velkommen på besøg i FDF Sønderholm-Frejlev. Vi håber I synes om at være her.  Dit barn er
velkommen til at komme på besøg 3 gange (brug klippekortet), derefter skal I udfylde en
tilmeldingsblanket på FDF Sønderholm-Frejlevs hjemmeside, så jeres barn kan blive registreret i
vores system. Dette af hensyn til information, kontingent og forsikring.
Vi mødes torsdage kl. 17.30-19.00. Se aktiviteter og datoer i programmet på hjemmesiden www.fdfsønderholmfrejlev.dk.
Puslinge holdet er for børn der går sidste år i børnehave og i 0. klasse. Tumlinge holdet er for børn i
1. og 2. klasse. Som forældre er man altid velkommen til at være med til FDF-møderne. Besøgende
voksne vil dog ofte blive sat i gang med en lille hjælpende opgave. Hvilket er til stor hjælp og glæde
for lederne og børnene.
Når du er med som voksen, vil vi også gerne at du tager del i samling, andagt og aktiviteter. På den
måde er du en god rollemodel for både egne og andres børn.
I kan altid SMS’e til holdenes faste ledere, hvis der er noget I vil spørge om. Som alle andre voksen i
kredsen, er vi frivillige, så serviceniveauet er derefter.
Lederne er:
Lone Krogsgaard: 26 36 28 58
Mette Østergaard Pedersen: 61 70 53 57
Emma Skindbjerg Pedersen: 61 26 68 03
Johanne Krogsgaard: 29 93 28 58
Frej  - Lederassistent
Til FDF er vi både ude og inde – Ryhøj kun udendørs. Derfor er det helt afgørende at dit barn har
praktisk tøj på, som passer til vejret. Giv gerne dit barn gammelt tøj på, for vi bliver ofte meget
beskidte. Børnene bliver ofte tørstige når de løber og leger. Send gerne en fyldt drikkedunk med.
Fra sæsonstart i september til omkring efterårsferien afholdes klassemøderne i Ryhøj. Ryhøj er vores
primitive lejrplads i skoven. Du finder P-pladsen v. Ryhøj på Restrup Engvej nogle hundrede meter
nord for krydset St. Restrup og Ny Nibevej.
Fra omkring efterårsferien og indtil Påske, holder vi klassemøder i kredshuset på Frejlev Skolevej i
Frejlev.
Når vi er i Ryhøj, skal børnene afleveres og afhentes nede ved bålstedet – ca. 150 meter fra
P-pladsen. Der er ikke toilet i Ryhøj. Men vi har altid wc-papir med.

Et typisk klassemøde forløber som følgende:
-          Velkomst, afkrydsning og  en sang.
-          Aktiviteterne præsenteres og sættes i gang. Nogle aktiviteter foregår over flere
mødeaftener. Det vil typisk være de møder, hvor børnene ender med at få et mærke.
Børnene skal deltage til disse møder for at få mærket. Dette kan f.eks. være af
sikkerhedsmæssige grunde, hvis vi lærer at bruge dolk eller tænde bål.
-          Der vil altid være tid til fælles- eller fri leg.
-          Afslutning med kort andagt. Vi siger tak for i dag og der deles evt. blade eller invitationer
ud.

Der er mere information og fotos på kredsens hjemmeside: www.fdfsønderholmfrejlev.dk
Læs også generelt om FDF på www.FDF.dk.
Det koster kr. 550,- pr år + lejrgebyr ved deltagelse, at være FDF’er. Kasseren sender mail ud, når der
er tid til kontingent indbetaling.
Der kan købes FDF skjorter og andet lejrudstyr gennem kredsen. Bestillinger foregår ved at sende en
mail til chr.joedal@gmail.com Så samler han sammen og du sparer portoen og FDF får en smule
rabat, som tilfalder kredsarbejdet. I kan også bestille privat. Flere gange om året udleverer vi nye
kataloger fra 55Nord, hvor priser mm. kan ses. Det er ikke et krav, at medlemmer har en FDF skjorte
– bare praktisk. Kredsbetegnelse og zip-tag til skjorten får du af kredsen.
Ønsker du som forældre at deltage mere aktivt i kredsens arbejde, er der flere muligheder:
-          Deltag på weekendture eller sommerlejr som køkkenhjælp eller aktivitetshjælp.
-          Bliv hjælpeleder på et hold. Du har lov til at være ”føl”, og være med til alt det sjove
sammen med børnene.
-          Bliv leder og få mere ansvar og indflydelse på kredsens arbejde ved at deltage på
ledermøder og i planlægningen af klassemøder og ture.
Der er et rigtig dejligt humør og godt sammenhold mellem de voksne i kredsen. Så det er en god
kreds at være voksen i.
Med venlig hilsen
Puslinge- og Tumlingelederne

