
  



  

• 1906
• F5 bliver stiftet den 27. oktober af Oluf 

Skjerbæk
• som kommer fra F3 (Valentiners kreds)
• Til det første møde på Lollandsvejs 

skole kommer 6 drenge



  

• 1907
• Kredsens første fane indvies ved en parade 

den 26. april
• 4 førere og 19 drenge deltager på Jomsborg 

sommerlejr
• I november er medlemstallet oppe på 90
• FDF Frederiksberg laver en tur til Bornholm 

og F5 deltager med 5 drenge
• 2 sektionsførere deltager i landsforbundets 

stortur til Sverige



  

• 1908
• Kredsen deltager ved Mariendals kirkens 

indvielse den 15. marts
• Kredsen indleder det udenlandske 

samarbejde med besøg fra Sverige
• F5 leder Jomsborgs 3. hold og har 25 

deltagere med



  

• 1909
• Aage Lønberg-Holm bliver kredfører og blev 

den person i F5 der stod i spidsen for at de 
store drenge kom med

• 1910
•  F5 er med til at starte forsøget med en 4. 

klasse for de lidt større børn
• (En forløber for væbnerarbejdet)



  

• 1911
• Duevej skoles gymnastiksal tages i brug
• Forældremøde med 200 deltagere
• Den første delingsfører, som har været med 

gennem alle klasser i Kredsen, udnævnes
• Besøg fra KFUM i Malmø med indkvartering i 

private hjem
•  En uges tur til Skåne for ældste klasse        

(4. klasse)
• 5 års fødselsdagen fejres



  

• 1912
• Svend Hornsyld bliver medlem af F5
• Alfred Lynæs bliver kredsfører. Han var den 

første dreng der i 1906 blev indmeldt i F5, 
og efter sin kredsførertid var han med til at 
indføre væbneridrætten i FDF (1919)



  

1913



  

• 1914
• Store vanskeligheder med FDF arbejdet 

under 1. verdenskrig idet flere førere blev 
indkaldt og skoler blev lukket i perioder

• 1915
• Øvelsesmøderne henlægges til KFUM i 

Rosenborggade og drengene
• må selv medbringe stearinlys eller 

karbidlygter
• Nytårskomedierne bliver indført 



  

• 1916
• Kredsen starter et strygeorkester, som 

supplement til  blæseorkesteret 
• (der var fælles for kredsene på 

Frederiksberg)



  

• 1917
• Svend Hornsyld bliver kredsfører for første 

gang



  

• 1919
• Væbneridrætten indføres i FDF og den grå 

forbundsbluse indføres, i F5 som daglig 
forbundsbluse, men kun for væbnerne

• Kredsen låner sin første lejrgrund ved 
Galopbanen



  

• 1920
• Kredsen får sin næste lejrgrund ved 

Kollekolle med udsigt over Furesøen
• (og bruger den indtil Høbjerg købes i 1934)



  

• 1921
• Den første store 14-dages lejrtur til 

Bornholm (43 deltagere)

• 1922
• Den første Basar afholdes (og det fortsætter 

hvert år indtil 1996)



  

• 1923



  

• 1924
• Væbnertur til Vejle fjord



  

• 1925
• Kredsen deltager i den første tur til Skotland
• Væbnertur til Bornholm
• Kredsbladet ”Budstikken” udkommer første 

gang
• 1926
• Kredsen får for første gang besøg fra 

Skotland
• Første landslejr på Marselisborg (Skotterne 

er med)
• (2200 deltagere, heraf mange fra F5)



  

• 1927
• Væbnertur til Norge
• (Første gang ned ad 17 slyngsvejen og 

gennem Flåmdalen til Sognefjorden)
• 1928
• Instruktør (Senior) tur til Gotland og 

Stockholm
• Der startes en ”Lejrfond” for at skaffe penge 

til en egen grund



  

• 1929
• Besøg fra Skotland
• 1930
• Jomsborg sommerlejr



  

• 1931
• F5 bliver 25 år – næsten 300 medlemmer
• Malmø og Helsingborg KFUM spejderne 

gæster os med stort orkester



  

• 1932
• 2. Marselisborg landslejr



  

• 1933
• Der indføres uniforms- og marchforbud 

(ophæves året efter)
• Jomsborg lejr og væbnertur til Bornholm
• 1934
• Grunden i Trørød købes og 1. telttur på 

Høbjerg den 26/27 maj
• Opførelse af lejrbygning på Høbjerg 

påbegyndes (Indvies den 1. januar 1935)
• Væbnertur til Norge



  

1934



  

• 1935
• Tur til Skotland
• 1936
• En pogeklasse for drenge der er fyldt 9 år 

oprettes i F5
• Jomsborg lejr med deltagelse af BB fra 

Skotland
• I anledning af Kredsens 30 års jubilæum 

skriver P Aabech fra F5 Jomsborg marchen 
”Nu fremad, fremad vi drager”



  

1936



  

• 1937
• 3. Marselisborg landslejr

• 1938
• Skotlandstur

• 1939
• Høbjerg udvides med et brændeskur



  

1939



  

• 1940
• Danmark bliver besat og det får stor 

indflydelse  på FDF arbejdet, bl.a. bliver 
kredsmøderne henlagt til lørdag 
eftermiddag

• F5 har 2 Jomsborg hold, så der er mulighed 
for en måneds lejr, men vandre- og teltlejre 
må aflyses

• Orkesteret afholder forårskoncert og 
Kredsen er på 233 medlemmer



  

• 1941
• Udvidelse og ombygning af Høbjerg
• F5´s idrætsklub startes
• Orkesteret udvides med et juniororkester
• 35 års fødselsdag afholdes i KFUM´s festsal
• 246 medlemmer



  

• 1942
• Et nyt kredslokale i Rantzausgade 12 tages i 

brug (Kredsens første lokale udenfor 
Menighedshuset)

• Sv. Hornsyld er formand for 
landsindsamlingen til FDF´s 40 års 
jubilæum

• Nye toiletter på Høbjerg
• En kredstur må aflyses p g a minus 24 ºC
• Kredsmøder igen om aftenen, men førerne 

må følge de mindste hjem
• Kredsen er nu på 257 medlemmer 



  

• 1943
• Alle 20.000 lodsedler sælges
• Kredsarbejdet næsten i stå p.g.a. at 

tyskerne dikterer spærretid
• FDF Samvirket startes
• 1944
• Flere kredse er blevet udskilt fra F5, senest  

F7 (Sct Thomas)
• Tidligere er K16 (Kapernaum), K24 (Grøndal) 

og K25 (Brønshøj) blevet udskilt 



  

• 1945
• Danmarks befrielse (4.maj) på Basarens 

sidste aften
• Svend Hornsylds Fond stiftes i forbindelse 

med hans 25 års kredsfører jubilæum
• Den første udlandstur (til Sverige) efter 

krigen
• (man fik bananer og appelsiner med hjem)



  

• 1946
• Kredsen køber et skib som døbes ”Willy 

Thielfeldt” og sejlsportsklassen oprettes
• Sommerlejre på Jomsborg med 61 norske 

deltagere, piltetur til Hune ved Vesterhavet, 
pogene på Høbjerg, samt sejlsportstur og 
orkesterstævne i Odense

• Besøg også fra Sverige (Frivillig Kåren og 
KFUM spejderne)

• Kredsens 30.000 lodsedler bliver udsolgt af 
de 218 medlemmer



  

1946



  

• 1947
• Jomsborg lejr og Marselisborg landslejr
• Værksted og cykelskur opføres på Høbjerg
• Svend Hornsyld går af som kredsfører efter 

næsten 30 år og bliver kredsrådsformand
• Bambiklassen oprettes som Kredsens 

yngste klasse efter sommerferien



  

• 1948
• Sommerlejr til Norge med samme rute 

som i 1934, samt Jomsborg lejr, 
cykeltur og 2 ture for 
sejlsportsklassen

• 1949 



  

• 1950
• Væbnertur til Gotland og Stockholm 

(samme tur som i 1928)
• Piltene til Hune ved Vesterhavet og 

sejlsportsklassen på tur i Kattegat
• Orkesterstævne i Århus



  

• 1951
• Kongen godkender at vi må flage med 

splitflag på vores båd
• Første besøg fra Skotland efter krigen (12th 

company i Edinburgh)
• Væbnertur til Bornholm
• F5 bliver FDF Københavnsmester i fodbold
• Der startes med basketball i F5 efter 

Jomsborg sommerlejren



  

• 1952
• 5. Marselisborg lejr med ca 7000 deltagere 

efterfølgende cykeltur og standlejr ved Hald 
sø´s nordende

• Jomsborg som sædvanlig
• FPF stiftes



  

• 1953 
• Første Skotlands tur efter krigen med 43 

deltagere
• (og med besøg i London)
• Jomsborg lejr med F1
• 1954
• Et nyt orkester præsenteres efter det har 

været nedlagt siden 1950
• Kredsmøderne får en ansigtsløftning med 

firmabesøg
• En basketball afdeling oprettes og Kredsen 

bliver medlem af Dansk Basketball Forbund



  

• 1955
• Sejlsportsklassen nedlægges
• (Lederne fra klassen opretter en helt ny 

sejlsportskreds  K39)
• Norgestur på den gamle rute
• 10 patruljeførere fra F5 deltager på 

instruktionslejr på sletten



  

• 1955
• Sejlsportsklassen nedlægges
• (Lederne fra klassen opretter en helt ny 

sejlsportskreds  K39)
• Norgestur på den gamle rute
• 10 patruljeførere fra F5 deltager på 

instruktionslejr på sletten



  

• 1956
• 50 års jubilæum, med festgudstjeneste i 

Mariendals kirken, hvor Landsforbundets 
formand Poul Schou holdt prædiken

• Stor fest i Frederiksberg Rådhushal med 
festtaler af både Holger Tornøe og Ludvig 
Valentiner og for lederne, forældre og gamle 
venner var der reception på Søpavillonen

• Besøg fra Skotland, England og Sydslesvig, 
og fra Norge kom de sejlende og lå for anker 
ud for Jomsborg, hvor der var storlejr med 
207 deltagere

• Desuden væbnertur til Bornholm med 51 
deltagere

• Medlemstallet var 195



  

• 1957
• Marselisborg landslejr og efterfølgende 

cykeltur og standlejr ved Hald sø´s 
nordende

• Forårskoncert i Borgernes hus
• Bambiklassen afholder 10 års jubilæum og
• Kredsens medlemstal er 200



  

• 1958
• Seniorvæbnerklubben starter
• Sommerlejr på Jomsborg samt kanotur
• Væbnerne på cykeltur i Sønderjylland
• Seniorvæbnerne på cykeltur i Telemarken i 

Norge
• Instruktørerne laver nytårsrevy
• (overskuddet går til fodboldmål og gardiner 

på Høbjerg)



  

• 1959
• Jomsborg sommerlejr og Pilte Sydslesvig 

tur
• samt igen cykeltur til Hald sø, men denne 

gang hos Carl Petersen, hvis gård vi senere 
købte

• Landsmusikstævne



  

• 1960
• Høbjerg fejre 25 års jubilæum
• Kredsens 2. kanotur gennemføres med 18 

deltagere
• Jomsborg lejr og piltene på lejr ved Horsens 

fjord, væbnerne på Bornholm
• Et baghus på Fasanvej overfor Nitivej lejes 

(lejrdepot og arkiv) 



  

• 1961
• Skotlands tur for 6. gang siden 1925 (denne 

gang gennem Tyskland og Holland)
• Væbnernes lejr igen i år hos Carl Petersen, 

resulterer i at Gården ved Hald sø købes
• Svend Hornsyld dør 65 år gammel
• Høbjerg får gaskomfur i stedet for 

brændekomfur



  

• 1962
• Sommerlejre til Jomsborg, Vardeborg, 

cykeltur, Hald Sø Lejren,
• kanotur og Marselisborg landslejr (i øvrigt 

sidste gang landslejren afholdes her)
• Orkesteret deltager med succes i 

”Orkesterdyst fra kyst til kyst”
• Høbjerg får oliefyr



  

• 1963
• Besøg fra Skotland, som deltager i en 

gigantlejr på Hald Sø Lejren
• (104 deltagere fra F5 og 70 britiske gæster 

fordelt i 3 lejre)
• Kredsen får en ny dirigent og et nyt orkester 

og medlemstallet er 180



  

• 1964
• Sommerlejr på Jomsborg og væbnertur til 

Norge og på Hald Sø Lejren kanotur og 
landsorkesterstævne i Aalborg

• Forældredag på Høbjerg med 192 deltagere
• Vores første hytte på Hald Sø Lejren opføres



  

• 1965
• Sommerlejr på Jomsborg og på Hald Sø 

Lejren
• Bambiklassen nedlægges og bliver til 

Pogeklassen
• Orkesteret afholder forårskoncert med 400 

tilhørere og er inviteret til Braunschweig og 
spiller for 12.000 tilskuer 



  

• 1966
• Ny Seniorklub oprettes
• Kælderlokaler på Ndr Fasanvej lejes til 

seniorarbejde (senere udvides de, så også 
væbnerarbejdet kan være der) 

• Skotlands tur med 60 deltagere og Hald Sø 
lejr

• 60 års jubilæumsgudstjeneste, hvor 
Landsforbundets formand

• Gunnar Tjalve (gammel F5er) prædiker og
• Fest i Folkets hus med Holger Tornøe som 

festtaler



  

• 1967
• Jomsborg sommerlejr med 83 deltagere
• Landslejr på Sletten (1. Julsø landslejr) samt 

2 kanoture (FDF´s egen grund ved Julsø)
• Forårskoncert sammen med K24
• Efterårslejr på både Høbjerg og Hald Sø 

Lejren



  

• 1968
• Norgestur for væbnerne
• Desuden Jomsborg lejr med 75 deltagere og 

landsmusikstævne i Odense



  

• 1969
• BB besøg fra London og Skotland
• Storlejr på Hald Sø Lejren med 100 

deltagere fra F5 + gæsterne
• (Hvidbluserne på Vranum)
• 1970
• FPF Frederiksberg stiftes Jomsborg 

sommerlejr, væbnerne på cykeltur i 
Vestjylland og på Hald Sø Lejren

• Kredsen lejer nye lokaler på Ndr Fasanvej 
185 til brug for seniorer og væbnere



  

• 1971
• Storlejr på Hald Sø Lejren
• Ny båd i søen og ny barakbygning med 16 

sovepladser
• Medlemstallet er 119
• FPF Frederiksberg på Hald Sø Lejren



  

• 1972
• Ny blå forbundsbluse – Kredsens pilte og poge 

beholder den hvide (og hele Kredsen har den hvide 
som galla)

• Sommerlejre til Julsø (Landslejr) og Jomsborg, samt 
Skotlands tur med 40 deltagere

• Kredsen modtager en stor pengegave fra 
Kanafonden så der kan bygges på Hald Sø Lejren 

• 2 førstepladser i de nye FDF 
Københavnsmesterskaber i indendørs fodbold

• Seniorerne starter på vandreture og der tages 12 stk 
100 km og 10 stk 75 km mærker

• FPF Frederiksberg  opretter en afdeling i Godthåb 
sogn og afholder sommerlejr på Jomsborg



  

• 1973
• 2 sommerlejre på Hald Sø Lejren og cykeltur 

langs hærvejen
• Bladet ”Danske Drenge” afløses af ”Glimt”
• Første naboarrangement på Hald Sø Lejren
• FPF Frederiksberg har sommerlejr på Hald 

Sø Lejren og tur til Girls Brigade i 
Wimbledon



  

• 1974
• FPF og FDF slås sammen i et landsforbund
• Påskelejr på Hald Sø Lejren
• Norgestur for væbnerne, poge og pilte på 

Hald Sø Lejren
• Landsmusikstævne
• Kredsen mangler en leder til at tage sig af 

musikken og medlemsgrundlaget er også 
for lille og orkesteret må opgives i midten af 
70erne

• FPF Frederiksberg har besøg fra Girls 
Brigade og lejr på Vork



  

• 1975
• Kredsbladet ”Budstikken” bliver 50 år
• Skottebesøg og storlejr på Hald Sø Lejren 

(og på Vranum)
• Kredsen afskaffer den hvide bluse
• FPF Frederiksberg bliver den største kreds 

på Frederiksberg og holder sommerlejr i 
Sønderjylland



  

• 1976
• Julsø landslejr og efterfølgende Hald Sø 

Lejr, poge og pilte til Sønderjylland
• 70 års fødselsdags fest i Folkets Hus
• Byggeri af en ny lejrbygning på Hald Sø 

Lejren starter (Noget af det gamle river vi 
selv ned)

• FPF Mariendal på tur til London og Skotland 
samt sommerlejr på Vork



  

• 1977
• Poge og pilte på Hald Sø Lejren
• Indvielse af de nye lejrbygninger på Hald Sø 

Lejren
• Væbnerne og seniorvæbnere til Bornholm
• FPF Frederiksberg deles i 2 kredse 

(Godthåb og Mariendal) og har sommerlejr 
på Jomsborg



  

• 1978
• Hald Sø sommerlejr og kanotur med 16 

deltagere



  

• 1979
• Hald Sø sommerlejr og kanotur 
• Fælles væbner week-end på Høbjerg for FPF 

Mariendal og F5 
• Landsmusikstævne i Fredericia
• F5´s stifter Oluf Skjerbæk dør 94 år gammel
• 1980
• * Skotlandstur (efter 8 års pause)
• * Hald Sø lejr for alle
• * Jomsborg fejre 75 års jubilæum



  

• 1981
• Julsø landslejr, besøg fra Skotland og 

storlejr på Hald Sø Lejren
• F5  har 75 års jubilæum med mange 

arrangementer (Penge jubilæumsgave 
bruges til termoruder på Høbjerg)



  

• 1982
• Norgestur
• Piltene i Klintehytten og Hald Sø Lejr
• Nye og bedre lokaler lejes på Mariendalsvej 

74
• 1983
• * Jomsborg og Hald Sø Lejr
• * Familie week-end på Jomsborg



  

• 1984
• Skotlandstur
• Jomsborg og Hald Sø Lejr
• 1985
• Besøg fra Skotland
• Hald Sø Lejr
• Lederbygningen på Hald Sø Lejren indvies 

10. oktober



  

Bestyrelsen i FDF F5 i 1985



  

• 1986
• Julsø Landslejr
• Hald Sø Lejr



  

• 1987
• Jomsborg, Hald Sø Lejr og Kanotur
• Lynet slår ned i Hald Sø Lejren, men 

brandvæsenet begrænser skaden

• 1988
• Jomsborg sommerlejr
• Piltelandsstævne



  

• 1989
• Sommerlejr på Hald Sø Lejren
• Startåret på modernisering af Høbjerg
• (sovesal til 3 mindre rum og køkken 

udvidelse og modernisering)

• 1990
• Skottebesøg og sommerlejr på Hald Sø 

Lejren



  

• 1991
• Landslejr på Julsø og Hald Sø lejr
• Provst Trock fra Mariendals kirken foreslår 

at F5 og FPF Mariendal lægges sammen

• 1992
• Sommerlejr i Gråsten, på Hald Sø Lejren og 

kanutur
• Telefon på Høbjerg (og ny låge)
• Seniorklub arbejdet indstilles
• Fra flere sider arbejdes der nu på en 

sammenlægning mellem FPF Mariendal og 
F5 



  

• 1993
• Der nedsættes et sammenlægningsudvalg 

mellem 
• FPF Mariendal og F5 og i årets sidste 

halvdel indledes et tæt samarbejde, som et 
forsøg 

• Piltelandsstævne på Sletten og Hald Sø Lejr
• Kredsens venneforening nedlægges
• Distriktlejr på Hald Sø Lejren



  

• 1994
• 1. januar bliver FPF Mariendal og F5 

sammenlagt under navnet FDF/FPF F5 
Mariendal (senere ændret til FDF F5 
Mariendal)

• Sommerlejr på Hald Sø Lejren
• 1995
• Lokalerne på Mariendalsvej 74 bliver 

udvidet med lokaler i nr 70 (og lokalerne på 
Fasanvej opsiges)

• Skotlands tur og Hald Sø Lejr
• Kredsens ældste medlem, Sv Aage 

Henrichsen dør efter 79 års medlemskab
• Ændring af navn og skjold i FDF



  

• 1996
• Julsø landslejr, F5 Mariendal har et hold 

Belgiske spejdere med,
• Jomsborg sommerlejr
• Basaren bortfalder og erstattes af 2 årlige 

bankospil
• Walher Hansen dør og F5 Mariendal er 

enearving (fortrinsvis til forbedringer på 
Hald Sø Lejren)

• Nye soverum på Høbjerg



  

• 1997
• Besøg af BB fra Skotland og storlejr på Hald 

Sø Lejren
• Den nye fredning på Hald Sø Lejren afsluttes 

med 15.000 kr. i erstatning
• Senior, leder og bestyrelsestur til Hald Sø 

Lejren
• 1998
• Forårs- og efterårslejr på Jomsborg
• Jomsborg sommerlejr             
• Nyt gulv i spisesalen på Hald Sø Lejren
• (+ ny opvaskemaskine – arven fra WH)
• Kredsens arkiv overgår til museet på 

Jomsborg



  

• 1999
• Jomsborg sommerlejr
• Byggestart på ny toilet- og badebygning på 

Høbjerg (indvies 30. april 2000)



  

• 2000
• Sommerlejr på Hald Sø Lejren

• 2001
• Julsø landslejr og Jomsborg 

sommerlejr
• Hald Sø Lejren har 40 års jubilæum



  

• 2002
• Harry Potter sommerlejr på Hald Sø Lejren
• Kanotur 
• Nyt gulv i hall på Hald Sø Lejren

• 2003
• Jomsborg lejr med F6
• Køb af Kredshuset på Mariendalsvej 17
• (Indvies 15. november)



  

• Kredshuset på Mariendalsvej 17 



  

• 2004
• Piltelandsstævn
• Sommerlejr på Hald Sø Lejren



  

• 2005
• Jomsborg sommerlejr
• Jomsborg har 100 års jubilæum



  

• 2006
• Julsø landslejr, samt Jomsborg lejr
• Legeland etableres på Hald Sø Lejren
• F5 Mariendal fejre 100 års jubilæum

• Tillykke FDF F5 Mariendal….


