
Program for 1. halvår 2023 
Seniorvæbnere (7.-8. klasse) & Seniorer (9.klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 

Dato Aktivitet 
4/1 Nytårsfest – Noget med mad og hygge. OBS: Vi er færdige kl. 18.45. 
11/1 Brobygning – Vi bygger broer indenfor. 
18/1 Bowling i Rønbjerg – Så er der tid til få styrket dine bowling-skills. OBS: Vi kører samlet fra 

FDF-Huset præcis kl. 16.30 og er hjemme igen ca. kl. 18.20. 
25/1 Mørkeløb i FDF-skoven – Tag (varmt) mørkt tøj på. Tag gerne en lommelygte med, men brug den 

kun, når det er absolut nødvendigt… 
27-29/1 
Weekend 

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

1/2 Skydning – Vi håber, at vi skal ud at skyde på en skydebane denne dag. Men aftalen er ikke helt 
på plads endnu. Lykkes det ikke, finder vi på noget andet. OBS: Du har fået en seddel inden. 

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: Også for seniorer. 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 Knob – Vi har hørt, at FDF Aars er bedre end os til knob. Det må vi have lavet om på! 
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 Lagkage med udfordringer – Det bliver sjovt og kun måske lækkert. 
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 seniorer. Du får en seddel inden. 
8/3 Kvindernes internationale kampdag – Duk og op og se, hvad vi skal lave. 
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: Også for seniorer. 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 Orienteringsløb – Vi skal på orienteringsløb i Vester Hornum. 
5/4 Vi holder påskeferie. 
12/4 Reb og rafler – Vi bygger med reb og rafter. Tag tøj på, det må blive beskidt. 
19/4 Reb og rafler – Vi fortsætter, hvor vi slap. 
26/4 Mad over ild – Vi laver mad på bål og trangia. OBS: Vi er færdige kl. 18.45. 
3/5 Lederbyttedag – I dag står Puslinge-/tumlingelederne for jeres aktivitet. Duk og os se, hvad der 

sker. 
10/5 Lasergame – Kom og skyd dine ledere og dine FDF-venner. OBS: Vi mødes i FDF-huset kl. 16.30 

og er hjemme igen ca. kl. 18.30. 
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: Også for seniorer. 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 Røgvenderrapporten – Vi bygger røgvendere. Kun fantasien sætter grænser. 
7/6 Hverdagsovernatning – Vi mødes i FDF-huset lige efter skole, laver lektier sammen, laver mad 

sammen, hygger sammen, sover sammen (ikke for sent) og tager i skole næste dag. OBS: Du får 
en seddel inden. 

14/6 Badning i Sjørup Sø – Så står den på søbad. OBS: Vi mødes i FDF-huset kl. 16.45 og er tilbage 
igen ca. 18.30. Husk badetøj og håndklæde. Der er også mulighed for at komme i sauna. 

21/6 Fodboldgolf – Vi skal på besøg på Løgstør Fodboldgolf. OBS: Du får en seddel inden. 
23/6 
Fredag 

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 Rouladerundbold – Helt som almindelig rundbold, bare lidt mere kvalmende. 

 

Henrik: 2929 1387, René: 6176 9248, Emil: 3048 8198, Mathilde: 6115 1001 - 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. 

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

