
 

VÆBNERLIV I FDF 1919 – 2019 
Kære væbnerledere og væbnere, nuværende og forhenværende. 

Her i 2019 er det 100 år siden væbnearbejdet blev indført i FDF som en del af vort arbejde. 

Det vil vi gerne fejre. Vi er FDFs Historiske Samling på Sletten - museet på Æblegården. 

Vi inviterer jer til en historisk weekend i væbnerarbejdets fodspor 

 23. – 25. august 2019 på Sletten. 

Her går vi så langt baglæns som vi/I kan, for at fortælle om væbnerarbejdet gennem alle 100 år. 

Det kræver jeres medvirken – vi på Museet kan ikke klare den opgave – derfor indbydes alle, der 

har haft og stadig har gode oplevelser med væbnerarbejdet til at hjælpe os. 

Vi kan hjælpe med fortællinger og inspiration til hvad der skete i 1920’erne, 30’erne, 40’erne…… 

frem til nu 10’erne. – De sidste 20 år er sikkert de nemmeste. 

Men, vi vil gerne kigge tilbage i tiden. – Derfor inviterer vi jer til at hjælpe os.   

Hvem kan deltage? 

– Danmarks ældste væbnerpatrulje? (hvilken kreds og samlet alder) 

– Danmarks ældste væbnerklasse: - Vi var jo ikke alle i patruljer? 

– En flok væbnerledere, enkeltpersoner, nogle der kan noget specielt: Lejrsport, 

Pionerarbejder, Primitiv lejrsport, Tovværksarbejder, Signalering – det der for jer 

var væbnerarbejdet. 

– nutidens væbnere og deres ledere, der vil genopleve/opleve væbnerarbejdet – i 

historiske glimt. – Møde andre, gense gamle venner – med væbnerarbejdet som 

omdrejningspunkt. 

Alle med væbner- oplevelser kan deltage: Enkeltpersoner, patrulje, som hold fra 

kredsen, lederflokken, de der passer lejren, kredshuset, weekendhytten. 



Hvad skal der ske? 

Vi skal som udgangspunkt ligge i teltlejr – som I selv vælger ”tidsalder” for, bygge lejren op, lave 

mad på bål efter de gamle opskrifter. Genopleve de gamle traditioner: Kogerende, bålstedet med 

de 3 sten, Valentiners kogespand og dens mange efterfølgere, hævet bålsted, lejrarbejder, gode 

opfindelser gennem tiderne. Alt hvad I kan huske og har i gemmerne. 

 Vi har ikke ret meget udstyr, så I skal selv medbringe det I skal bruge, låne fra kredsen – kig i 

gemmerne– vi ved der er meget der. 

Vi glæder os til at se rigtig mange væbnere i alle aldre. 

Praktiske oplysninger: 

I skal selv klare transport til og fra lejren.   

Vi klarer rafter fra Sletten og brænde til bålene. 

Deltagere i væbneralderen skal have ansvarlig leder med. 

Vi sørger for intendantur: - altså mad fra lørdag morgen til 

og med søndag middag. 

Lejrpladsen skal afleveres som I modtog den. – Ligesom i ”gamle dage” på: På landslejre, 

LAPAKU, DIPAKU og hvad væbnerstævnerne nu kaldtes. 

Kom på besøg 

Lørdag og søndag bliver der mulighed for de, der ikke er med på lejren til at besøge os, se hvad vi 

nu laver og har hentet frem, opleve duften af røg og lyden af lejrliv og snakke med om 

væbnerarbejdet gennem tiderne. – Tag madpakken med. 

HISTORISK SAMLING på Æblegården har åbent lørdag kl.10-17 og søndag kl.10-15. Her er 

der kaffe. 

Lørdag aften byder vi på et godt ”gammeldaws lejrbål”, uden moderne teknik med historiske 

tilbageblik. 

Din bedste væbneroplevelse: Send en beskrivelse af din/jeres bedste væbneroplevelse, min. A5 

gerne med et billede. Vi samler dem sammen og laver noget på Museet om det. Sender du i god 

tid, finder du en mappe med oplevelserne på museet. 

Spørgsmål:Der kan være nogle, der gerne vil høre mere og stille spørgsmål om f.eks. overnatning 

indendørs.Spørgsmål og yderligere oplysninger: Erik Kaae.mail: e.k.kaae@get2net.dk Tlf. 51 26 

19 48. Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Mogens Måløe. maaloedk@gmail.com 

 

Venlig hilsen lejrudvalget 

Bjarne Elmholdt, Lars Christensen og Erik Korsgaard Kaae. 
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