
Udarbejdet af GEÅ 22/23 

Besøg hos nabokredsen  
 
Rammen 
Ved denne gåaktivitet kombineres indsamlingen med et fokus på at danne relationer med 
andre FDF’ere i nærheden. Vi har lavet to versioner, en til hverdag eller weekenden, hvor 
der er forskel på hvor tidskrævende det der bliver lagt op til er. Derudover bliver der  
udgivet nogle samtaleark af DR, som kan bruges undervejs på gåturene, disse vil blive 
udgivet i uge 2. 
 
Hverdagsmøde 
Forberedelsen 
Lederne er nødt til at forberede mødet ved at række ud til en kreds indenfor gåafstand, og 
planlægge et møde med dem, her kan det være nødvendigt at rykke sin mødedag. 
Derudover er det også nødvendigt at planlægge ruten på forhånd hvor man tager højde for 
trafikforhold og stisystemer. Derudover er det en rigtig god ide at man planlægger ruten 
med et stop cirka midtvejs, så de to kredse kan mødes.  
 
Aktivitet 
Selve aktiviteten er en simpel gåtur, hvor børnene skal ud at gå. Halvvejs er der et stop 
planlagt med hvor det er meningen, at man skal mødes med nabokredsen der er på vej i 
modsat retning. Her er det et oplagt afbræk fra at gå at man for børnene fra de to kredse 
til at lege sammen, gerne noget med lidt gang i for lige at løsne dem lidt op overfor 
hinanden. Derefter fortsætter børnene mod nabokredsens kredshus. Her vil det være 
oplagt hvis man bød hinandens børn på en kop varmt at drikke og en rundvisning.  
 
Legeforslag: 
Eksempler på lege:  
https://www.legedatabasen.dk/leg/faneleg 
https://www.legedatabasen.dk/leg/graenseleg 
https://www.legedatabasen.dk/leg/helix-felix 
 
 
Weekend aktivitet 
Forberedelsen 
Lederne er nødt til at række ud til en anden kreds inden for gåafstand og planlægge en 
lørdagsaktivitet sammen. Derudover skal der udfærdiges kort med rute mellem de to 
kredse.  
 
Aktivitet 
I denne aktivitet er det meningen at børnene går i fællesskab med dem fra deres egen 
kreds og også dem fra nabokredsen. Børnene fra kreds 1 skal starte i deres egen kreds, gå 
til kreds 2, hvor de mødes med børnene fra kreds 2 og de i fællesskab går tilbage til kreds 
1 og børnene fra kreds 2, så går tilbage til deres egen kreds.  
Når de er ved de forskellige kredse, er det oplagt at de udfører nogle lege, eventuelt spiser 
en hjemmebragt madpakke eller får en kop varmt at drikke.  
 


