
                 Tirsdags FDF mødeprogram 
                for pilte 3. – 4. klasse 

 
                                               Mødetidspunktet er tirsdag fra 17:00-18:30 

                                                  Ved tvivlsspørgsmål eller afbud kontakt: 

                                            Sara Herold Hvid: 20129969, sarahvid@fdf.dk 
                                     Johnny F. Kristensen: 40645480, johnnyvejen@fdf.dk 
                                             Calle H. Kviesgaard: 31513196, yozion@msn.com                                                                                                                                      
                                                         
                                                OBS: Der kan ske ændringer i programmet       
                                     
 

17. januar; Vi øver os i at lave bål. 
 
24. januar; Vi leger med ild. 
 
31. januar; Vi tager Friluftslivsmærket nr. 2 - OBS Vi mødes foran Vejen 
Idrætscenter. Vi skal ud at gå, så husk godt fodtøj og lommelygte. 
 
07. februar; Der afholdes årsmøde - Mødet vil byde på informationer om 
kredsen og Østrig, mens børnene tager Kirkemærket nr. 4 - Mere info 
kommer senere. 
 
14. februar; Vinterferie - Intet møde. 
 
21. februar; Vi fastelavnshygger med puslinge og tumlinge. 
 
25. februar; Fastelavnsgudstjeneste i Vejen Kirke kl. 10:30. 
 
28. februar; Vi laver mad på trangia. 
 
07. marts; Vi ser hvad der sker. 
 
14. marts; Vi lærer om knob og besnøringer. 
 
21. marts; Intet møde pga. spaghettigudstjeneste i Vejen Kirke onsdag 22. 
marts. 
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22. marts; Spaghettigudstjeneste i Vejen Kirke kl. 17:00. 
 
28. marts; Vi tager Pioneringsmærket Nr. 4 hvor vi bygger et sted vi kan 
sove. 
 
04. april; Vi holder påskeferie - Intet møde. 
 
11. april; Vi tager Madmærket nr. 3 hvor vi leger med maden - OBS fare for 
mad på tøjet. 
 
18. april; Vi forbereder os på Samfundsengagementsmærket nr. 1 
 
25. april; Vi fortsætter med at forberede os på 
Samfundsengagementsmærket nr. 1 
 
02. maj; Vi tager Samfundsengagementsmærket nr. 1 - Vi mødes ved Kvickly 
Vejen. 
 
09. maj; Tag din mor med! - Vi holder Mors-dags-møde  
Hvis din mor ikke kan, så tag din far eller en anden voksen med. 
 
16. maj; Er du faret vild? 
 
23. maj; Sørg for at du ikke farer vild igen! 
 
30. maj; Vis hvad du har lært - HUSK din cykel. 
 
06. juni; Vi tager Kommunikationsmærket nr. 1  
 
13. juni; Vi hygger og leger - her er der fri fantasi!  
 
20. juni; Intet møde - Fællesafslutning d. 23. juni. 
 
23. juni; Fællesafslutning og Sankt Hans - mere info kommer senere. 


