
 

                Onsdags FDF mødeprogram 
              for 5. klasse og opefter 

 
                                                       Mødetidspunktet er onsdag fra 18:30-20:00 

                                                          Ved tvivlsspørgsmål eller afbud kontakt: 

                                                  Charlotte Dam: 29 90 42 17, charlottedam@fdf.dk 
                                                   Tommy Hansen: 51 86 08 28, frejfaxe@yahoo.dk                                                                                                                                      
CD                                                             
                                                          OBS: Der kan ske ændringer i programmet!      
                                      
 

 
18. januar; Hvor gode er vi til at lege i mørket? 
 
20. - 22. januar; Konge Weekend på Kongeådalens efterskole. 
 
25. januar; Vi sætter vores eget præg på kredshytten. 
OBS! Vi maler - tag praktisk tøj på. 
 
01. februar; Vi tager på lejr, men kun for en aften. 
 
07. februar; Der afholdes årsmøde – Mødet vil byde på informationer om kredsen og 
Østrig, mens børnene tager Kirkemærket nr. 4 - Mere info kommer senere. 
 
08. februar; Intet møde - erstattes af årsmøde d. 07. februar. 
 
15. februar; Vinterferie - Intet møde. 
 
22. februar; Vi fastelavnshygger efter vinterferien. 
 
25. februar; Fastelavnsgudstjeneste i Vejen Kirke kl. 10:30. 
 
01. marts; Vi øver os på vores lejr færdigheder - Trangia. 
 
08. marts; Kan man lave mad, hvis man ikke kan se noget? 
 
15. marts; Vi øver os på vores lejr færdigheder - Teltopsætning. 
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22. marts; Spaghettigudstjeneste i Vejen Kirke kl. 17:00. OBS! Der er ikke FDF møde 
efter gudstjenesten. 
 
29. marts; Vi udforsker forskellige ildtændingsmetoder. 
Friluftslivsmærket nr 4. 
 
01. april; Sidste frist for tilmelding til Østrig! 
 
05. april; Intet møde - Vi holder påskeferie. 
 
12. april; iv revirks go resøl redok 
 
19. april; Vi planlægger vores egen film - Kommunikationsmærket nr. 2. 
 
26. april; Vi optager videoer til vores film - Kommunikationsmærket nr. 2. 
 
03. maj; Vi klipper filmen sammen og ser den - Kommunikationsmærket nr. 2. 
 
10. maj; Tag din mor med! - Vi holder Mors-dags-møde  
Hvis din mor ikke kan, så tag din far eller en anden voksen med. 
 
17.-21. maj; Væbnermesterskab i København - Mere information kommer  
OBS! Onsdagsmødet d. 17. maj er aflyst til fordel for væbnermesterskabet 
 
24. maj; Vi ser hvad der sker. 
 
31. maj; Vi lærer om knob og bygger konstruktioner. 
 
07. juni; Vi tager røgvender rapports mærket. 
 
14. juni; Kreativiteten er over os - vi hygger og pynter skjorter inden sommerferien. 
 
21. juni; Intet møde - Vi holder fællesafslutning d. 23. juni. 
 
23. juni; Fællesafslutning og Sankt Hans - mere info kommer senere. 
 
01. - 08. juli; Vi tager på sommerlejr til Østrig. 


