
Program for 2. halvår 2021 
Familie FDF 
Lørdage kl. 10.00 - 13.00 
 
Dato Aktivitet 
21/8 Vi skal på tur til Hvalpsund – Vi mødes vi ved madpakkehuset i 

Hvalpsund. Vi fanger krabber og leger på legepladsen. 
18/9 Vi spiller bingo - Vi har på forhånd taget nogle billeder ude og inde. 

Opgaven er at finde stedet, hvor billedet er taget og løse den 
opgave, som er placeret på stedet. 

30/10 Vi syr soveposer til vores yndlingsbamse – Husk at tage bamsen 
med, så vi kan tage mål. 

27/11 Vi bygger advents- og kalenderdekoration – Vi bruger batterilys, så 
dekorationerne kan stå på børnenes værelser.  

18/12 Vi julehygger – Vi danse om juletræet og spise risengrød og 
æbleskiver. Måske kikker julemanden forbi 😊 

Lene: 5072 5785 - Aase: 4046 7175 - www.fdf.dk/vesterhornum 
Vi sørger hver gang for et let måltid mad til både børn og voksne. Kan vi være 
ude, laver vi de fleste gange mad på bål. 
Husk at tage tøj og sko på efter vejret.  
VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du meldes ud, 
skal dine forældre give besked til Henrik på tlf. 2929 1387 / hp@fdf.dk. Du kan 
ikke melde dig ud ved at blive væk! 

 

  

http://www.fdf.dk/vesterhornum


Program for 2. halvår 2021 
Puslinge (0. klasse) & Tumlinge (1.-2. klasse) & Pilte 1 (3. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 
Dato Aktivitet 
18/8 Hygge ved bålet 

 

Der kommer en ny og spændende aktivitetsplan til jer senere, når det sidste lige er klar… 
 

 

Aase: 4046 7175 - Rasmus:  4011 2541 - www.fdf.dk/vesterhornum 
Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Lad den gerne hænge i huset. 

Vi sørger for lidt mad de aftener, der slutter efter kl. 18.15 samt madaftenerne. 
Der er åbent i FDF-huset fra kl. 14.15. De yngste børn har mulighed for at blive hentet af nogle af de 
ældste børn i Hulen kl. 14.30. Det kræver bare en aftale med dine forældre. Dine forældre skal også 
give Hulen besked. 
VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du meldes ud, skal dine forældre give 
besked til Henrik på tlf. 2929 1387 / hp@fdf.dk. Du kan ikke melde dig ud ved at blive væk! 

 

  

http://www.fdf.dk/vesterhornum


Program for 2. halvår 2021 
Pilte 2 (4. klasse) & Væbnere (5.-6. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 
Dato Aktivitet 
18/8 Ryste sammen aften 
25/8 Tømmerflåde – Vi bygger videre på vores tømmerflåde, som vi startede på i foråret. 

OBS: Der er forældremøde kl. 18.30. I har fået en seddel om det! Der er lidt mad til de 
børn, der bliver under forældremødet. 

1/9 Vi sejler med tømmerflåde – Vi skal til Trend og sejle med vores tømmerflåder. OBS: Vi 
kører til Trend kl. 16.45. Vi skal bruge hjælp til kørsel. Børnene skal hentes kl. 19.00 ved 
toiletbygningen på Trend strand. Der bliver sikker nødvendigt med noget tørt tøj. Vi 
sørger for lidt mad. 

8/9 Æbletema - Æbler på mange måder. Medbring gerne fra haven. 
15/9 Opgaveløb – Vi skal løse sjove opgaver 😊 
22/9 Vi bygger fælder 
24-26/9 Aktivlejr - Vi skal på lejr på Sletten ved Silkeborg sammen med ca. 400 andre FDF’ere. 

Vi skal sove i telt og lave en masse sjove og spændende aktiviteter! OBS: Dette er en 
fredag til søndag. Vi får ret sikkert brug for hjælp til kørsel. Du får en seddel inden. 

29/9 Fri pga. lejr i weekenden 
6/10 Førstehjælp – Vi skal have genopfrisket førstehjælp. Denne gang skal I høre godt efter, 

for vi skal på førstehjælpsløb den 13. oktober sammen med Seniorvæbnere. 
13/10 Førstehjælpsløb – Vi får besøg af Hjemmeværnet, som har lovet at lave et 

førstehjælpsløb for os. Så vi håber, at I lyttede efter den 6. oktober! OBS: Vi slutter kl. 
19.00 denne dag. Vi sørger for lidt mad under vejs. 

17-24/10 Efterårslejr i Sverige Hurra, vi skal til Sverige! OBS: I får sedler mv. inden turen – og vi 
holder forældremøde den 25. august. 

27/10 Halloween-aften i FDF-huset Da der er ret mange arrangementer med overnatning i 
efteråret, har vi valgt at droppe Halloween-overnatning i år. Men halloween-fest skal I 
da ikke snydes for! Kom gerne udklædt. 

3/11 Knob og pionering – Vi bygger borde og bænke 
5-7/11 HiPaKu – Vi skal på en ca. 40 km vandretur fordelt fra fredag aften til søndag middag. 

Vi skal formentlig sove i en lade begge nætter.  
OBS: Det er en fredag til søndag. Du får en seddel inden. 

10/11 Videre med knob og pionering 
17/11 Videre med knob og pionering 
24/11 Julegaveværksted 
1/12 Julebagning 
8/12 Væbnerjuleafslutning med spisning, pakkespil OBS: Vi slutter kl. 19.00 denne dag. 
15/12 Juleafslutning – Vi skal spise lækker mad, lege, synge og i kirke sammen med 

forældrene mv. Det bliver SÅ hyggeligt. OBS: Du får en seddel inden. 
5/1 Politiet kommer og hilser på 

Lene: 5072 5785 - Ole: 3030 8151 - fdf.dk/vesterhornum 

Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Lad den gerne hænge i huset. 
Der er åbent i FDF-huset fra kl. 14.15. Hvis du kommer så tidligt, kræver bare en aftale med dine 
forældre. 

VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du meldes ud, skal dine forældre give 
besked til Henrik på tlf. 2929 1387 / hp@fdf.dk. Du kan ikke melde dig ud ved at blive væk!  



 

Program for 2. halvår 2021 
Seniorvæbnere (7.-8. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 
Dato Aktivitet 
18/8 Mobilløb – Vi skal være ude, så tag tøj på efter vejret! OBS: Husk mobiltelefon, hvis du 

har én. Vi sammensætter holdene, så der er mindst én mobiltelefon på hvert hold. 
25/8 Konkurrencer – Vi slår nye og gamle rekorder i de særeste ting. OBS: Der er 

forældremøde kl. 18.30. I har fået en seddel om det! Der er lidt mad til dig, hvis du 
bliver under forældremødet. 

1/9 Salg af lodsedler – Vi skal sælge FDF-lodsedler. Overskuddet går til vores efterårslejr til 
Sverige. OBS: Tag tøj på efter vejret. Vi slutter kl. 18.45 denne dag. 

8/9 Mad over ild – Vi skal lave mad over bål og på Trangia. OBS: Vi slutter kl. 18.45 denne 
dag. Vi spiser sammen til sidst. 

15/9 Vi bygger stole – Nogle af jer var med til at bygge stole på sommerlejren. I dag skal vi 
bygge videre, så vi får en hel stak. De skal bl.a. bruges på Aktivlejr, så vi slipper for at 
sidde på jorden! 

22/9 Kort og kompas – Vi starter inde, men skal også rundt i Vester Hornum 
24-26/9 Aktivlejr - Vi skal på lejr på Sletten ved Silkeborg sammen med ca. 400 andre FDF’ere. 

Vi skal sove i telt og lave en masse sjove og spændende aktiviteter! OBS: Dette er en 
fredag til søndag. Vi får ret sikkert brug for hjælp til kørsel. Du får en seddel inden. 

29/9 Fest – Så er der fest. Vi skal spise pizza og chips, høre musik og danse limbo. OBS: 
Festtøj tilladt. Vi slutter kl. 18.45 denne dag. 

6/10 Førstehjælp – Vi skal have genopfrisket førstehjælp. Denne gang skal I høre godt efter, 
for vi skal på førstehjælpsløb den 13. oktober sammen med Pilte 2 & Væbnere. 

9/10 Vandretur – Vi skal på vandretur. Der er frit valg mellem 15, 20 og 25 km. OBS: Det er 
en lørdag. Vi starter i Gatten og ender i Aars, Østerbølle eller Østrup afhængig af hvad 
du vælger. I skal selv koordinere kørsel. I får en seddel inden. 

13/10 Førstehjælpsløb – Vi får besøg af Hjemmeværnet, som har lovet at lave et 
førstehjælpsløb for os. Så vi håber, at I lyttede efter den 6. oktober! OBS: Vi slutter kl. 
19.00 denne dag. Vi sørger for lidt mad under vejs. 

17-24/10 Efterårslejr i Sverige Hurra, vi skal til Sverige! OBS: I får sedler mv. inden turen – og vi 
holder forældremøde den 25. august. 

27/10 Halloween-aften i FDF-huset Da der er ret mange arrangementer med overnatning i 
efteråret, har vi valgt at droppe Halloween-overnatning i år. Men halloween-fest skal I 
da ikke snydes for! Kom gerne udklædt. 

3/11 Prisonhacks - Kan man tænde ild med et batteri? Kan man lave spejlæg på en lampe? 
5-7/11 HiPaKu – Vi skal på en ca. 40 km vandretur fordelt fra fredag aften til søndag middag. 

Vi skal formentlig sove i en lade begge nætter.  
OBS: Det er en fredag til søndag. Du får en seddel inden. 

10/11 Svømning i Gatten – Så er der tid til en svømmetur igen. OBS: Vi kører samlet fra FDF-
Huset kl. 16.45 og er hjemme igen ca. kl. 18.30. Vi får måske brug for hjælp til kørsel. 
Husk svømmetøj og håndklæde. 

17/11 Bolchekogning – Vi laver vores egne bolcher. OBS: Belært af erfaring kan det være 
svært at undgå madolie på tøjet. Så kom i noget tøj, som må blive beskidt. 

24/11 Hverdagsovernatning – Vi mødes i FDF-huset lige efter skole, laver lektier sammen, 
køber ind sammen, laver mad sammen, hygger sammen, sover sammen (ikke for sent) 
og tager i skole næste dag. OBS: Du får en seddel inden. 

1/12 Mørkeløb – Vi skal på løb på FDF’s grund. Måske det bliver en smule uhyggeligt? ;-) 
OBS: Tag noget fodtøj på, der er egnet til højt vådt græs. 

8/12 Brætspil og julehygge – Tag gerne sjove brætspil med hjemmefra. 
15/12 Juleafslutning – Vi skal spise lækker mad, lege, synge og i kirke sammen med 

forældrene mv. Det bliver SÅ hyggeligt. OBS: Du får en seddel inden. 
5/1 Landslejr – For snakker om og forbereder Landslejr 2022 

Henrik: 2929 1387 - René: 6176 9248 - Mathilde: 6115 1001 - Emil: 3048 2801 - fdf.dk/vesterhornum 
Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Lad den gerne hænge i huset. 

Der er åbent i FDF-huset fra kl. 14.15. Hvis du kommer så tidligt, kræver bare en aftale med dine 
forældre. 
VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du meldes ud, skal dine forældre give 
besked til Henrik på tlf. 2929 1387 / hp@fdf.dk. Du kan ikke melde dig ud ved at blive væk! 


