
Sådan leges ”Kære fødselar”
”Kære fødselar” er en leg, der leges omkring fødselsdagsbordet. Først vælges en taler, der 

rejser sig og begynder at holde en tale med ordene ”Kære fødselar…”. Taleren fortsætter  talen, 
indtil han eller hun kommer til at sige ordet ”OG”. Når taleren siger ”OG”, skal alle omkring 

bordet så hurtigt som muligt vinke kongeligt til fødselaren. Den person, der vinker sidst, bliver 
nu den nye taler. Legen fortsætter, indtil nogen lykkes med at afslutte talen ved at udbringe en 

skål for fødselaren uden at sige ordet ”OG”.

Eksempel

Tillykke fra FDF
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, ønsker H.M. 
Dronning Margrethe et stort tillykke med de 80 år.

På vegne af vort forbund har nogle af vores yngste 
 medlemmer lavet en videohilsen, hvor de præsenterer 
en helt ny fødselsdagsleg, som De og Deres gæster kan 

lege ved fødselsdagsbordet.

De kan se børnenes videohilsen og fødselsdagslegen her: 

Med ønsket om en dag rig på oplevelser og gode minder,
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Taler 1 ”Kære fødselar. På 
denne smukke solskinsdag 
er det fantastisk, at vi her 
kan samles OG!”  
[Alle vinker, og den sidste 
bliver ny taler]

Taler 2 ”Kære fødselar… 
 spise et stykke kage OG!” 
[Alle vinker, og den sidste 
bliver ny taler]

Taler 3 ”Kære fødselar… 
drikke en kop kakao. Vi 
ønsker dig alle en dejlig dag 
OG!” [Alle vinker, og den 
sidste bliver ny taler]

Taler 4 ”Kære fødselar… 
håber, at du længe leve vil 
OG!” [Alle vinker, og den 
sidste bliver ny taler]

Taler 5 ”Kære fødselar…  
at du får en god dag! 
Lad os udbringe en skål! 
 Fødselaren længe leve! 
HURRA” [Legen slutter]

Legen kan piftes op ved at 
gøre noget andet end at 
vinke. I stedet kan  gæsterne 
rejse sig op, råbe HURRA 
eller HØRT – eller spise en 
mundfuld kage.

https://youtu.be/ZqIqbnQApmk

