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B A L L E R U P

I FDF er børnene med i forskellige klasser afhængig af deres alder. 

Herunder kan du se hvornår dit barn har mødedag hos FDF Ballerup.

Klasse: Numlinge 3-4 år

Mødedag: Tirsdag klokken 18:00-19:30

Klasse: Puslinge 5-6 år

Mødedag: Tirsdag klokken 18:00-19:30

Klasse: Tumlinge 7-8 år

Mødedag: Tirsdag klokken 18:00-19:30

Klasse: Pilte 9-10 år

Mødedag: Tirsdag klokken 18:00-19:30

Klasse: Væbnere 11-12 år

Mødedag: Torsdag klokken 18:30-20:30

Klasse: Seniorvæbnere 13-14 år

Mødedag: Torsdag klokken 18:30-20:30

Klasse: Seniorer 15-18 år

Mødedag: Torsdag klokken 18:30-20:30

         Du er selvfølgelig også velkommen til bare at kigge ind og se hvad vi laver...

Mosev
ej

Vestbuen
Ballerup Byvej

Præstevænget

Bispevangen
◊

FDF Ballerup holder til på Mosevej 13, 2750 Ballerup.

Hvis du skulle være i tvivl om noget med hensyn til FDF Ballerup, er du 

velkommen til, at kontakte vores kredsledere:

Signe S. Jacobsen  Tlf: 29210145 eller Lene Kruse  Tlf: 26299975

Mail: info@fdf-ballerup.dk.



Idet det glæder os at byde dit barn velkommen i FDF Ballerup, skal vi bede om at nedenstående indmeldelsesblanket bliver udfyldt  med alle oplysninger.Blanketten afleveres til barnets leder eller kredslederen.Efter blanketten er afleveret vil kontingentopkrævning ske næste gang der opkræves kontinget for alle kredsens medlemmer.Udmelding kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til kasseren eller kredslederen.
IndmeldelsesblanketMit navn er:Min adresse er:Mit postnummer er: By:Mit telefonnummer er:Min fødselsdato er:Min faders/moders navn er:Min faders/moders mail er:Sådan fik jeg kendskab til FDF Ballerup:

Min egen underskrift:Indmeldelsesdato:       /      20Min faders/moders underskrift:

Klip

Forinden du tager den endelige beslutning om at indmelde dit barn i FDF Ballerup, kan vi oplyse:• at FDF er Danmarks ældste børne & ungdomsorganisation.• at FDF's formål er; at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Derfor foregår arbejdet i tilknytning til den danske folkekirke, og den kristne forkyndelse indgår som et naturligt led til møder, på ture, lejre o.l.• at børnene og de unge i FDF beskæftiges med forskellige aktiviteter, indendørs som udendørs. Dette kan være; tovværksarbejde, lejrsport, pioneerarbejde, håndværk, drama og musikarbejde for blot at nævne nogle aktiviteter. Aktiviteterne er vigtige, men ligeså vigtigt er det for lederne at skabe en atmosfære at tryghed for børn og unge, der samles i FDF. Fællesskabet børn og voksne imellem er en væsentlig faktor i FDF's arbejde, hvorfor der også lægges stor vægt på kontakten mellem hjemmet og kredsen.• at der udover de ugentlige møder vil blive arrangeret forskellige ture, lejre, weekends m.v. hvortil dit barn bliver inviteret. Forud for disse arrangementer vil der tilgå hjemmet nærmere besked. • at FDF-medlemmer, når de er samlet, bærer den blå forbundsskjorte, der er symbolet på vores forbund og fællesskab.• at dit barn er ulykkesforsikret gennem FDF. Forsikringen er subsidiær, hvilket vil sige at den kun dækker, hvis familiens ikke har en ulykkeforsikring.• at kontingentet for medlemskab I FDF Ballerup er 200,- kr. fire gange årligt.• at  FDF Ballerup’s eget kredshus “Mosehuset” ligger på Mosevej 13 i Ballerup, Tlf: 44 97 43 55, og at vi derudover har en hytte ved Jægerspris der hedder “Tolv Ege”, hvor børnene og de unge ofte er på ture og lejre.• at FDF Ballerup har en hjemmeside på adressen www.fdf-ballerup.dk, og at vi kan kontaktes på mailadressen: info@fdf-ballerup.dk.• at det er sjovt at være mange.
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