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Vi kan med glæde konstatere, at der kommet mange nye børn til FDF Torsted. 
Det betyder også, der er kommet mange nye forældre til. 
 
Derfor vil vi gerne med dette forældre brev fortælle lidt om FDF i Torsted 
 
Hvem er FDF Torsted og hvad laver vi: 

Vi har vores kredslokaler på Torsted skole og de danner rammen om vores ugentlige møder.  
Men vi har også mulighed for udendørs aktiviteter, blandt andet bag ved Torsted kirke,  
hvor vi har en lille ”lejr-plads”, kaldet "Hammerkastet". Det ligger ned til en å, hvorfor det altid er en 
god idé, at have gummi støvler på, når uge møderne foregår her  
Kreds ture til 'Kollen', som ligger i Urlev, Fastelavnsfest, Bowling, Årlig sommerlejr, på opdagelse i 
skoven, bl.a. Ølsted Skov (nogen kalder den også Oens skov), sjov og udfordringer på rafteplads i 
Oens og meget meget mere. Vi opholder os i det hele taget meget udenfor, så det er altid godt, at 
være klædt på efter vejret. Vi er medejer af Kollen, sammen med Horsens 1 (Krudt tønden) 
 
FDF Torsted består udelukkende af frivillige kræfter. Det gælder både ledere og bestyrelse, som 
hver især har deres opgaver, for at få kredsen til at fungere. 
Ledere: Står for de ugentlige møder og kreds ture. Det er ledernes ansvar at være et godt 
forbillede og en god kammerat for de børn, der kommer i kredsen. 
Bestyrelse: Står for den årlige sommer- og jule afslutning. Sørge for generel information til 
forældrene – der er altid information til forældrene på de to årlige kreds afslutninger, men kan også 
være som i dette brev, du læser nu. Bestyrelsen har ansvaret for kredsens økonomi og godkender 
indkøb til kredsen. Vi afholder bestyrelsesmøde ca.4-5 gange om året. Valg af kredsleder, 
antagelse og om nødvendigt afskedigelse af ledere er også bestyrelsens ansvar. 
 
Vi har alle et ansvar for, sammen med kredsens forældre, at kredsens børn har det godt og er 
glade for, at være en del af FDF. Og har du som forældre spørgsmål, eller er der noget, du undrer 
dig over, er du altid velkommen til, at kontakte en af lederne, eller en fra bestyrelsen. Kan vi ikke 
svare med det samme, vil vi gøre, hvad vi kan, for finde ud af det. (Det kunne eksempelvis være: 
Hvad skal der pakkes til en kreds weekendtur) Og har du gode idéer til aktiviteter eller lignende 
modtages de også meget gerne. Forældre hjælp i det hele taget, er der rigtig meget brug for. 

 
ALDERSTRIN   
FDF klasse: Svarer til skoleklasse...   
Puslinge: Sidste år i børnehaven og 0. klasse (5 - 7år)   
Tumlinge: 1. og 2. klasse (7 - 9 år)  
Pilte: 3. og 4. klasse (9 - 11 år)  
Væbnere: 5. og 6. klasse (11- 13 år)  
Seniorvæbnere: 7. og 8. klasse (13 - 15 år)  
Seniorer: 9. klasse og opefter til og med 18 år 
 
Vores egne hjemmeside er altid et besøg værd: www.fdftorsted.dk. Her findes bl.a. rigtig mange 
fantastiske og skønne billeder fra de forskellige arrangementer. Her er der også mulighed for at 
finde alle kontakt personer, der er tilknyttet kredsen. 
 
For mere generel information klik ind på FDF landsdækkende hjemmeside: fdf.dk 
 


