
Tilmelding til O!O 2019

Navn: ____________________________

Kreds: ____________________________

Mail: ____________________________

Mobil: ____________________________

Alder: _______ år

Forældres telefonnr: ______________

 ____ Jeg kan svømme 200m

 ____ Jeg må klatre i træer

Prioriterede gruppeønsker:
  1: _____   2: _____   3: _____

Bemærkninger: (evt. allergi, osv.)

_____________________________

____________________________
 Forældreunderskrift

Alt det praktiske

Sted: Jomsborg
Jomsborgvej 32
3630 Jægerspris

Husk at pakke

Medbring FDF-skjorte, sovepose, 
liggeunderlag, M&L, drikkedunk, 
krus, bestik, tallerkener, viskestykke, 
sygesikringsbevis, lomme-lygte og 
tøj til at være ude i al slags vejr. 

Se efter under grupperne om du 
skal medbringe noget særligt.

  Tid:
Fredag den 4. oktober 2019

Afg. kl. _____________________

Søndag den 6. oktober 2019

Ank. kl._____________________

Mødested: _________________________

Tilmelding senest _________________

Pris: ___________ kr.

Indholdsbeskrivelsen på alle
grupper findes på hjemmesiden
hvor de løbende vil blive opdateret

4. okt. - 6. okt.
www.OutinOctober.dk

Husk det er kun din FDF leder i kredsen der må tilmelde dig til O!O, du må 
ikke selv tilmelde dig via hjemmesiden. M.v.h. <O!O> Udvalget
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1. FDF foto

2. Krea

3. Nak & æd (Primimad)

4. Den Store Bagedyst

på bål.

5. Bålniveau

6. Gourmet på bål

7. Lege gruppe

8. O!O News gruppen

9. Pioner gruppe

10. Det store Dessert

”show off”

11. Kniv bygger gruppe

12. Den gale gruppe

13. Søde sager - på en

anden måde.

14. Fysik for sjov

15. Den hårde hike

(>30km.)

16. Board gamer gruppe

17. FROM TRASH TO

TREASURE #FTTT

18. Tonsegruppe

19. Blod og åbne kødsår

20. Skovmandskursus

light

21. Glimmer, lim og papir.

22. Micro bit-båt

23. Lav din egen skede til

din kniv

24. Beauty full - skønhed

og massage.

25. Førstehjælpskursus

for børn fra 10 år og

op efter.

1. Nye retter på trangia

2. Superpioner!

3. Knive og skeder til

knive (Kun for ledere)

4. The Amazing Race

5. Kreativ borddækning

6. Fysik for sjov

7. Bagning

8. Boardgamer gruppe

9. Escape RoomVæbnergrupper

O!O er for alle væbnere og seniorvæbnere øst for 
Storebælt, samt for alle ledere i kredsen.

Du skal deltage i én gruppe, som du har hele week-
enden til at fordybe dig i. Derudover har du tid til at 
få masser af nye FDF-venner. Uden for gruppetid bor 
du i kredsens teltlejr.

O!O er:
- Fede aktiviteter!
- Råhygge med kammerater!
- FDF når det er bedst! 

Fotografering
Bemærk, at billeder fra lejren kan og vil blive an-
vendt i andre sammenhænge inden for FDF.

Børne gruppeønsker
Du skal vælge 3 gruppeønsker i prioriteret rækkefølge. 
Skriv den gruppe du helst vil deltage i som nr. 1.

LederKRÆS gruppeønsker
Du skal vælge 2 gruppeønsker i prioriteret rækkefølge. 
Skriv den gruppe du helst vil deltage i som nr. 1.

www.Facebook.com/OutinOctober

Indholdsbeskrivelsen på grupperne findes på hjemmesiden

Indholdsbeskrivelsen på grupperne findes på hjemmesiden

Yderligere oplysninger om grupperne kan findes på
O!Os hjemmeside hvor de løbende vil blive opdateret

Se mere på

www.outinoctober.dk

Vi Ses på Out In October 2019

Fotograf © Carsten Buch

Fotograf © Thomas Heie Nielsen

Grupper Søndag

1. Escape Room

LederKRÆS er for ALLE ledere i kredsen

LederKRÆS

Grupper Lørdag

kommer igen i år med 
deres butikstrailer

Fotograf © Thomas Heie Nielsen
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