
Program for 1. halvår 2023 
Pilte (3.-4. klasse) & Væbnere (5.-6. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 

Dato Aktivitet 
4/1 Brætspilsaften – Vi hygger og spiller brætspil. OBS: Tag gerne sjove spil med. 
11/1 Vi bygger vildtfoderstation 
18/1 Vi bygger vildtfoderstation 
25/1 Indvielse af uglekasser og vildtfoderstation 
27-29/1 
Weekend 

Væbnerstævne på Langå Skole – Vi skal lave aktiviteter i interessegrupper og hygge os sammen 
med en masse andre kredse. OBS: Du får en seddel inden. 

1/2 Vi fletter kurve 
4/2 
Lør 

Væbnermesterskab: Hotspot 1 – Vi mødes i FDF-huset og laver aktiviteter samtidig med de 
mange andre kredse, der er med i mesterskabet. Der bliver mulighed for at sove i shelter/telt 
lørdag nat for jer, der er friske på det. OBS: Desværre ikke for pilte. Du får en seddel inden. 

8/2 Madlavning, fællesspisning og generalforsamling – Vi laver mad, som vi serverer for forældre og 
søskende. Der er samtidig generalforsamling for dine forældre. OBS: Fælles for alle. Forældre og 
søskende er velkomne til generalforsamling og gratis spisning fra kl. 18.15. 

15/2 Vi fletter kurve – Tre børn kan samtidig arbejde med 3D-tegning. 
19/2 
Søn 

Fastelavn – Fastelavnsfest for alle børn i området. Vi skal være i hallen. OBS: Fælles for alle. Du 
får en seddel inden. 

22/2 Vi holder vinterferie. 
1/3 Mad og journalistik – Vi laver mad på bål. Og så er der mulighed for at træne til 

journalistøvelsen for de, som deltaget. Tre børn kan samtidig arbejde med 3D-tegning 
3-4/3 Journalistøvelse i Aars – Vi skal ud at opleve en masse skøre ting og skrive vores egen avis om 

det. OBS: Desværre ikke for pilte. Du får en seddel inden. 
8/3 Samarbejdsøvelser - Tre børn kan samtidig arbejde med 3D-tegning. 
11/3 
Lør 

Væbnermesterskab: Hotspot 2 – Vi mødes i FDF-huset og laver aktiviteter samtidig med de 
mange andre kredse, der er med i mesterskabet. OBS: Desværre ikke for pilte. Du får en seddel 
inden. 

15/3 Værkstedsdage – Du kan vælge mellem foto og fotoredigering, prisonhacks, bygning af 
sæbekassebiler, gipsmasker og flere andre ting. 

22/3 Værkstedsdage – Vi fortsætter aktiviteterne fra ugen inden. 
29/3 Vi maler påskeæg – OBS: Tag tøj på, der må blive beskidt. 
5/4 Vi holder påskeferie. 
12/4 Vi løser gåder. 
19/4 Hvor bliver vores affald af? – OBS: Du får en seddel inden. Vi får brug for hjælp til kørsel. 
26/4 Vi spiller boldspil 
3/5 Lederbyttedag – Vi skal på tur med seniorvæbner-/seniorlederne til Jenle Plantage. OBS: Vi 

mødes ved FDF-huset kl. 16.45 og er tilbage igen 18.45. Vi får brug for hjælp til kørsel. 
10/5 Vi bygger huler 
17/5 Fælles brætspil – Alle i kredsen spiller brætspil sammen. Det bliver hyggeligt. OBS: Tag gerne dig 

yndlingsbrætspil med. 
17-21/5 
Kr. 
Himmelfart 

Væbnermesterskabet: Finale i København – Vi skal til København, sove i telt, rejse rundt i byen 
og løse en masse poster. OBS: Desværre ikke for pilte. Dette er i Kristi Himmelfarts-ferien. Du 
får en seddel inden. Vi arbejder på at gøre turen så billig som muligt. 

18/5 
Tor 

Byfestoptog – Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, mødes vi ikke denne dag. 
OBS: Fælles for alle i kredsen, som ikke skal til København. Du får en seddel inden. 

24/5 Spaghettigudstjeneste – Vi mødes i Vester Hornum Kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der 
aftensmad i Vester Hornum Sognegård kl. 17.45-tiden. Tag meget gerne dine søskende og 
forældre med. Vi er færdige kl. 18.30. OBS: For hele kredsen med forældre og søskende 

31/5 Vi bygger huler - Vi skal også forberede en jord-ovn 
2-3/6 
Fre-Lør 

Overnatning i FDF-huset - OBS: Du får en seddel inden. 

7/6 Klatre- og modsmærke – Husk fornuftigt tøj og fodtøj 
14/6 Fodboldgolf - Vi skal på besøg på Løgstør Fodboldgolf. OBS: Du får en seddel inden. Turen er for 

hele familien. Vi er færdige kl. 19.30. 
21/6 Forberedelse af Sankthansaften – Vi bygger bål og bager kager. 
23/6 
Fre 

Sankthansaften – Sankthansaften er for hele byen. OBS: Du får en seddel inden. 

25/6-30/6 Sommerlejr – Sommerlejren foregår igen i år ved FDF-huset. OBS: Du får en seddel inden. 
16/8 Ryste sammen dag – Tag gerne en ven med. 

Lene:  5072 5785 - www.fdf.dk/vesterhornum 

Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Du må gerne lade den hænge i huset. 

Der er åbent i FDF-huset fra kl. 14.15. Hvis du kommer så tidligt, kræver bare en aftale med dine forældre. Går du i 
Hulen, skal dine forældre også give dem besked. 

VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du ikke være med mere, skal dine forældre give 
besked til Henrik på tlf. 2929 1387 / hp@fdf.dk. Du kan ikke melde dig ud ved at blive væk! 

  

http://www.fdf.dk/vesterhornum

