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Indmeldelse
Jeg vil gerne være medlem af FDF

Mit navn er: _______________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________

Postnummer: ___________________ By: __________________________________________________________________________________

Telefon:  ________________________ Min mobil: __________________________________________________________________________ 

Mit CPR-nr: _____________________ Min email: __________________________________________________________________________

Min skole: __________________________________________________________________ Klasse: _________________________________

Min mors navn: __________________________ Mobil: __________________________ Email: __________________________________

Min fars navn: ___________________________ Mobil: __________________________ Email: __________________________________

Tilladelse
Herved giver jeg tilladelse til at: ___________________________________________________________________________ (navn)

indtræder som medlam af FDF Torsted

Billeder af mit barn må offentliggøres på FDFs hjemmesider samt i FDFs blade.
Jf. persondataloven §6, stk. 1: Ja  Nej

Dato: ____________________  Forældres/værges underskrift: ____________________________________________________

Forældreinfo
Inden du beslutter at lade dit barn blive medlem af FDF, gengives her et udpluk af FDFs værdigrunlag:

Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er er det bedste 
udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i.

Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. 
Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.

Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre.
I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs 
af alder og evner.

Forsikring
Det skal bemærkes, at FDF har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker ledernes ansvar
overfor børnenem, men forsikringen ikke dækker hændeligt uheld, hvorfor forældrene
opfordres til at tegne en familie ulykkesforsikring.

Denne sedl skal afleveres til
En leder på et møde eller: Lissi Højris, Vedsbæksvænget 2, 8700 Horsens

Til kredsens noteringer

Modtaget dato: ______________ Indmeldt ved: __________________________________________ 

FDF klasse:        Tumling        Pilt        Væbner        Seniorvæbner        Senior 

Medlemsnummer: _________________________________________________________________________ 

Udmeldt dato + underskrift: _______________________________________________________________
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