
Program for 1. halvår 2022 Ny version! 
Puslinge (0. klasse) & Tumlinge (1.-2. klasse) & Pilte 1 (3. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 

Dato Aktivitet 
23/3 Vi laver bål. 
30/3 Vi lærer knob – Vi får samtidig Pioneringsmærke 1 til FDF-skjorten. 
6/4 Spilleaften. 
13/4 Vi holder påskeferie. 
20/4 Vi laver noget nørdet. 
27/4 Stjerneløb. 
4/5 Vi laver mad. 
11/5 Spaghettigudstjeneste – Vi mødes i Vester Hornum Kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der 

aftensmad i Vester Hornum Sognegård kl. 17.45-tiden. Tag meget gerne dine søskende og 
forældre med. Vi er færdige kl. 18.30. OBS: For hele kredsen med forældre og søskende 

18/5 Forberede byfestoptog - Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, finder vi på noget 
andet. 

25/5 Legedag. 
26/5 
Tor 

Byfestoptog  – Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, mødes vi ikke denne dag. 
OBS: Fælles for hele kredsen. I får en seddel inden. 

1/6 Ud i det blå. OBS: Du får en seddel med hjem inden. Vi får formentlig brug for hjælp til at køre. 
8/6 Klatredag - Vi lærer om hvad vi kan med vores krop og klatrer over, under og igennem forskellige 

ting. Vi får samtidig Klatremærke 1 til FDF-skjorten. 
15/6 Forberede Sankt Hans. 
22/6 Vi holder fri, da der er Sankthansaften dagen efter. 
23/6 
Tor 

Sankthansaften – Sankthansaften er for hele byen. OBS: Du får en seddel med inden. 

24-26/6 
Fre-Lør 

Sommerlejr ved FDF-huset 
Vi skal hygge os, sove i telt, spise lækker mad og lave en masse sjove ting. 

17/8 Lagkageløb. 
 

Aase: 4046 7175 - Rasmus:  4011 2541 - www.fdf.dk/vesterhornum 

Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Du må gerne lade den 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. Går du i 
Hulen, skal dine forældre også give dem besked. 

VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du ikke være med mere, 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 1. halvår 2022 Ny version! 
Pilte 2 (4. klasse) & Væbnere (5.-6. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 

Dato Aktivitet 
23/3 Vi øver kort kompas. 
30/3 Løb med kort og kompas. 
1-2/4 
Fre-Lør 

Journalistøvelse i Aars – Vi skal ud at opleve en masse skøre ting og skrive vores egen avis om 
det. OBS: Du får en seddel inden. 

6/4 FDF’s fødselsdag – Mød gerne op i dit fineste fødselsdagstøj. Vi spiser sammen OBS: Vi er 
færdige kl. 19.00 

13/4 Vi holder påskeferie. 
20/4 Cykelslangefodbold, slangebøsse og opvaskebaljeløft. 
22-24/4 
Fre-søn 

Fortræningsweekend til Landslejr 2022 – Vi skal på weekendlejr sammen med de andre kredse, 
vi skal bo sammen med på landslejren. Det bliver megahyggeligt. Vi skal være på Farsø Efterskole 
OBS: I får en seddel inden. 

27/4 Lasagne i lerurtepotter. 
4/5 Konkurrencer udenfor. 
11/5 Spaghettigudstjeneste – Vi mødes i Vester Hornum Kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der 

aftensmad i Vester Hornum Sognegård kl. 17.45-tiden. Tag meget gerne dine søskende og 
forældre med. Vi er færdige kl. 18.30. OBS: For hele kredsen med forældre og søskende 

18/5 Forberede byfestoptog - Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, finder vi på noget 
andet. 

20-22/5 
Fre-Lør 

Væbnerstævne på Langå Skole – Vi skal lave aktiviteter i interessegrupper og hygge os sammen 
med en masse andre kredse. OBS: I har fået en seddel inden. Vi får måske brug for hjælp til 
kørsel. 

25/5 Brandøvelse.  OBS: Vi mødes ved Falck i Farsø kl. 16.45 og skal hentes igen kl. 18.30. 
26/5 
Tor 

Byfestoptog  – Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, mødes vi ikke denne dag. 
OBS: Fælles for hele kredsen. I får en seddel inden. 

1/6 Vi bager fladbrød på bål. 
8/6 Vi øver opsætning af telte. 
15/6 Vi bager kager til salg Sankthansaften. 
22/6 Vi holder fri, da der er Sankthansaften dagen efter. 
23/6 
Tor 

Sankthansaften – Sankthansaften er for hele byen. OBS: Du får en seddel med inden. 

24-26/6 
Fre-Lør 

Sommerlejr ved FDF-huset 
Vi skal hygge os, sove i telt, spise lækker mad og lave en masse sjove ting. 

6-15/7 Landslejr 2022 – Hurra, vi skal på landslejr i hele 10 dage! Det bliver helt sikkert en 
oplevelse for livet! 
OBS: I får mange flere informationer, når vi nærmer os. Det koster egentlig 2.190 kr. at 
deltage i Landslejr 2022, men FDF Vester Hornum givet et stort tilskud, så 
medlemmer kun skal betale 800 kr. 

17/8 Ryste sammen-aften. 
 

Lene:  5072 5785 - www.fdf.dk/vesterhornum 

Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Du må gerne lade den 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. Går du i 
Hulen, skal dine forældre også give dem besked. 

VIGTIGT: Vi er rigtigt kede af, hvis nogen stopper til FDF. Men vil du ikke være med mere, 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 1. halvår 2022 Ny version! 
Seniorvæbnere (7.-8. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 

Dato Aktivitet 
23/3 Brætspil og hygge – Tag gerne sjove brætspil med hjemmefra. 
30/3 Pizza på trangia – Vi bager vores egne pizzaer på trangia OBS: Vi er færdige kl. 18.45. 
4-5/3 
Fre-Lør 

Journalistøvelse i Aars – Vi skal ud at opleve en masse skøre ting og skrive vores egen avis om det. 
OBS: Du får en seddel inden. 

  
6/4 Produktionsspil – Et spil hvor effektiv produktion og skarpsindig handel skiller vinderne for taberne. 
13/4 Vi holder påskeferie. 
20/4 Den sorte bagedyst –Den store bagedyst, bare med bind for øjnene. OBS: Vi er færdige kl. 18.45. 
22-24/4 
Fre-søn 

Fortræningsweekend til Landslejr 2022 – Vi skal på weekendlejr sammen med de andre kredse, vi skal 
bo sammen med på landslejren. Det bliver megahyggeligt. Vi skal være på Farsø Efterskole OBS: I får 
en seddel inden. 

27/4 På museumsjagt – Vi skal på opgavejagt på Dansk Nutidsmuseum i Aars OBS: Vi mødes ved FDF-huset 
kl. 16.45. Husk at komme til tiden! Vi er tilbage igen ca. kl. 18.50. 

4/5 Mad over ild – Vi laver mad på bål og trangia OBS: Vi er færdige kl. 18.45. 
6-8/5 
Fre-søn 

Omvendt- og soveposeweekend i FDF-huset – Vi laver aktiviteter til meget sent fredag. Fra lørdag 
morgen tager vi mærket ”24 timer i sovepose”. OBS: I får en seddel inden. 

11/5 Spaghettigudstjeneste – Vi mødes i Vester Hornum Kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der 
aftensmad i Vester Hornum Sognegård kl. 17.45-tiden. Tag meget gerne dine søskende og 
forældre med. Vi er færdige kl. 18.30. OBS: For hele kredsen med forældre og søskende 

18/5 Forberede byfestoptog - Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, finder vi på noget andet. 
20-22/5 
Fre-Lør 

Væbnerstævne på Langå Skole – Vi skal lave aktiviteter i interessegrupper og hygge os sammen 
med en masse andre kredse. OBS: I har fået en seddel inden. Vi får måske brug for hjælp til 
kørsel. 

25/5 Mobilløb i Jenle Plantage.  
26/5 
Tor 

Byfestoptog  – Skulle det vise sig, at der ikke bliver byfestoptog i år, mødes vi ikke denne dag. 
OBS: Fælles for hele kredsen. I får en seddel inden. 

1/6 Filmprojekt – Vi skal skrive manuskript, planlægge og gøre klar. 
8/6 Filmprojekt – Vi laver film. Vi slutter med at se hinandens film. 
15/6 Alarm! – Vi bygger alarmsystemer med snore, klokker og sære dimser. 
22/6 Vi holder fri, da der er Sankthansaften dagen efter. 
23/6 
Tor 

Sankthansaften – Sankthansaften er for hele byen. OBS: Du får en seddel med inden. 

24-26/6 
Fre-Lør 

Sommerlejr ved FDF-huset 
Vi skal hygge os, sove i telt, spise lækker mad og lave en masse sjove ting. 

6-15/7 
Ons-Fre 

Landslejr 2022 – Hurra, vi skal på landslejr i hele 10 dage! Det bliver helt sikkert en 
oplevelse for livet! 
OBS: I får mange flere informationer, når vi nærmer os. Det koster egentlig 2.190 kr. at 
deltage i Landslejr 2022, men FDF Vester Hornum givet et stort tilskud, så medlemmer kun 
skal betale 800 kr. 

17/8 Hyggeaften – Vi starter op med en stille og rolig hyggeaften, hvor vi ser billeder fra landslejren og løser 
små sjove opgaver. 

 

Henrik: 2929 1387, René: 6176 9248, Emil: 3048 8198, Mathilde: 6115 1001 - www.fdf.dk/vesterhornum 

Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din uniform hver gang. Du må gerne lade den 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 ikke være med mere, 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

