
Væbnerprogram for efteråret 2019 
August 

Den 20. Opstartsmøde efter sommerferien. 

Den 27. Stræbermærket, niveau 4. Er vi gode, tager dette mærke kun ca. 1,5 møde.  

September 

Den 3. Alle sælger LODSEDLER. Væbnere sælger i Stenlille sammen med seniorvæbnere, 

adresse Drosselvej 21, 4295 Stenlille. Aftal evt. samkørsel. 

Den 10.  Stræbermærket 4 færdigt (forhåbentligt). Begynder med bålmærket niveau 5. 

SAMTIDIG → Forældremøde med generalforsamling for alle forældre. Også ude på 

Grunden. 

Den 17. Bålmærket 5, del 2. Dette er bål, der er lidt mere avanceret og 

spændende end sædvanligt. 

Den 21.-22. Sacramentum. Se særskilt indbydelse. 

Den 24. Bålmærket 5 færdigt (forhåbentligt) 

Oktober 

Den 1. Madmærket niveau 6. Hav spist hjemmefra, men hav også lysten til at 

smage på noget anderledes bålmad med. 

Den 4.-6. O!O. Indbydelse kommer senere. 

Den 8. Madmærket 6. Hav spist hjemmefra, men hav også lysten til at smage 

på noget anderledes bålmad med – igen. 

Den 15.  EFTERÅRSFERIE, så ingen FDF – desværre.  

Den 22. Vi starter op i vores lokaler ved Ugerløse Forsamlingshus, Hovedgaden 2, 4350 

Ugerløse. FÆLLESMØDE  

Den 29. HYGGE. Pandekager og kortspil – så bliver det ikke bedre!  

November 

Den 5. Madmærket 6 færdigt (forhåbentligt). Vi går på jagt i det lokale supermarked.  

Den 8.-9. Filmaften/videolejr. Indbydelse kommer senere. 

Den 12.  Pionérmærket niveau 3. Vi skal være i Stenlille. Såfremt vi til den tid stadig kun er 4 

børn eller færre på holdet, mødes vi bare i Ugerløse som sædvanligt og kører 

sammen i én bil til og fra Stenlille. Hvis ændringer forekommer, vil I få besked. 

Den 19.  Pionérmærket 3 i Stenlille. Kørsel ved samme princip som forrige møde. 

Den 26. Pionérmærket 3 færdigt (forhåbentligt) i Stenlille. Kørsel ved samme princip som de 

to forrige møder. 

December 

Den 3. Juleafslutning – Sidste møde inden jul. Vi mødes ved kirken i Stenlille og går over for 

at spise æbleskiver i sognegården efter en kort seance i kirken. Familien er 

velkommen til dette møde. Som vi plejer, medbringer hvert barn en pakke 

til ca. 20 kr.  

Januar 

Den 14. Første møde efter jul og nytår 

 

De vildeste hilsner fra jeres assistent og jeres leder, Natasja og Julie. 

PS. Afbud meldes til Julie på tlf.-nummer: 60148107 


