
Program for 2. halvår 2022 
Puslinge (0. klasse) & Tumlinge (1.-2. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 
Dato Aktivitet 
17/8 Lagkageløb 
24/8 Båltræning 
31/8 Tur til Uhrehøj Plantage – Vi kører fra FDF-huset kl. 16.45 og er tilbage igen kl. 18.45. 

OBS: Vi får behov for hjælp til at køre. Der er leder-byttedag, så det er lederne for 
Seniorvæbnere/Seniorer, der står for aktiviteten. 

7/9 Kirkeløb - Vi tager et Kirkemærke til FDF-skjorten. 
14/9 Skovtur i FDF-skoven – Tag en ven med! 
21/9 Legeland – Vi skal i legeland i Rønbjerg! OBS: Vi mødes i FDF-huset kl. 15.45 og kører 

samlet til Rønbjerg. Hvis det er lettere for nogle af jer at køre direkte derud, mødes vi 
ved indgangen kl. 16.00. Vi spiser i Rønbjerg. Alle skal hentes i Rønbjerg kl. 19.00. 

24/9 Sille og Sigurd-dag - Vi skal til Sille og Sigurd-dag på Sletten ved Silkeborg sammen 
med en masse andre FDF’ere. OBS: Det er en lørdag. Du får en seddel inden. 

28/9 Køkkendag – Vi laver mad fra forskellige lande. 
5/10 Verdensmærke – Vi har aktiviteter om forskellige lande. 
12/10 Salg af lodsedler – Vi skal sælge FDF-lodsedler. OBS: Vi slutter kl. 18.45 denne dag. 
19/10 Vi holder efterårsferie. 
26/10 Forberedelse af Halloween-overnatning – Vi pynter FDF-huset. 
28-29/10 Halloween-overnatning  i FDF-huset  - Så er det tid til den årlige (u)hygge-overnatning. 

OBS: Det er en fredag til lørdag. Du får en seddel inden. 
2/11 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. 

9/11 Bålmad 
16/11 Sjov og spas – Vi tager Dramamærke til FDF-skjorten. 
23/11 Værkstedsdag – Vi arbejder i valgfrie værksteder: ”Dolkemærke”, 3D-tegning-/print, sav 

fine ting ud af træ, snitte-værksted, lær at lave en abehånd og andre fine knob. 
30/11 Værkstedsdag – Vi arbejder i valgfrie værksteder: ”Dolkemærke”, 3D-tegning-/print, sav 

fine ting ud af træ, snitte-værksted, lær at lave en abehånd og andre fine knob. 
7/12 Bagedag 
14/12 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. 
4/1 Hyggeaften 

Aase: 4046 7175 - Rasmus:  4011 2541 - www.fdf.dk/vesterhornum 
Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din FDF-skjorte hver gang. Lad den gerne hænge i huset. 
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 2022 
Pilte (3.-4. klasse) & Væbnere (5.-6. klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 
Dato Aktivitet 
17/8 Ryste sammen-aften – Vi spiller bold, hygger og snakker. 
24/8 Vi laver CO2-neutrale lys – Tag en ven med! 
31/8 Løb rundt i Vester Hornum OBS: Der er leder-byttedag, så det er lederne for 

Puslinge/Tumlinge, der står for aktiviteten. 
7/9 Far/barn dag – Tag din far eller en anden voksen med. Vi hygger med praktiske gøremål 

i FDF-huset og slutter af med at grille og spise sammen OBS: Vi slutter kl. 19.00 denne 
dag. 

14/9 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. 

21/9 Bue og pil 
24/9 Aktivlejr for væbnerne (5.-6. klasse) - Vi skal på lejr på Sletten ved Silkeborg sammen 

med ca. 200 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. 
 
Overnatningstur på Sletten for pilte (3.-4. klasse) - OBS: Dette er en fredag til søndag. 
Vi får ret sikkert brug for hjælp til kørsel. Du får en seddel inden. 

28/9 Pizza på bål 
5/10 Fotoløb 
12/10 Salg af lodsedler – Vi skal sælge FDF-lodsedler. OBS: Vi slutter kl. 18.45 denne dag. 
19/10 Vi holder efterårsferie 
26/10 Den store kage-bage-konkurrence – OBS: Vi slutter kl. 19.00 denne dag. 
28-29/10 Halloween-overnatning  i FDF-huset  - Så er det tid til den årlige (u)hygge-overnatning. 

OBS: Det er en fredag til lørdag. Du får en seddel inden. 
2/11 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 

4-6/11 HiPaKu for væbnerne (5.-6. klasse) – 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. 

9/11 Træværksted – Vi laver nisser, som skal opsættes i skoven. 
16/11 Træværksted – Vi laver nisser, som skal opsættes i skoven. 
23/11 Værkstedsdag – Vi arbejder i valgfrie værksteder: ”Dolkemærke”, 3D-tegning-/print, sav 

fine ting ud af træ, snitte-værksted, lær at lave en abehånd og andre fine knob. 
30/11 Værkstedsdag – Vi arbejder i valgfrie værksteder: ”Dolkemærke”, 3D-tegning-/print, sav 

fine ting ud af træ, snitte-værksted, lær at lave en abehånd og andre fine knob. 
7/12 Julehygge – Vi spiller pakkespil, spiser sammen og hygger. 
14/12 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. 
4/1 Brætspilsaften – Vi hygger og spiller brætspil. OBS: Tag gerne sjove spil med. 

Lene: 5072 5785 - fdf.dk/vesterhornum 

Husk at tage tøj og sko på efter vejret. Husk din FDF-skjorte 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 2022 
Seniorvæbnere (7.-8. klasse) & Seniorer (9.klasse) 
Onsdage kl. 16.45 - 18.15 
 
Dato Aktivitet 
17/8 Hyggeaften – Vi starter op med en stille og rolig hyggeaften, hvor vi ser billeder fra 

landslejren og løser små sjove opgaver. 
24/8 Pizzavandretur, ca. 10 km – Vi går til Hornum, spiser pizza og går tilbage igen. OBS: Vi 

ringer til de forældre, der skal hente børn, når vi er en halv time fra i Vester Hornum. 
31/8 Vi bygger uglekasser til FDF-skoven OBS: Der er leder-byttedag, så det er lederne for 

Pilte/Væbnere, der står for aktiviteten. 
2-4/9 
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: Du får en seddel inden. 

7/9 Mad over ild – Vi laver mad på bål og Trangia. OBS: Vi er færdige kl. 18.45. 
14/9 Crossfit-løb – Vi skal på løb. Det bliver sjovt… 
21/9 Reb og rafter – Vi bygger en katapult. 
24/9 
Fre-søn 

Aktivlejr / Seniorlejr - Vi skal på lejr på Sletten sammen med ca. 200 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. 

28/9 Reb og rafter – Vi bygger vores katapult færdig. 
5/10 Hverdagsovernatning – Vi mødes i FDF-huset lige efter skole, laver lektier sammen, 

laver mad sammen, hygger sammen, sover sammen (ikke for sent) og tager i skole 
næste dag. OBS: Du får en seddel inden. 

12/10 Salg af lodsedler – Vi skal sælge FDF-lodsedler. OBS: Vi slutter kl. 18.45 denne dag. 
19/10 Vi holder efterårsferie 
26/10 Vandretur – Vi går 15 km. Der er mulighed for at står af efter 10 km. OBS: Vi ringer til de 

forældre, der skal hente børn, når vi er en halv time fra i Vester Hornum. Husk lomme- 
eller pandelygte. 

28-29/10 Halloween-overnatning  i FDF-huset  - Så er det tid til den årlige (u)hygge-overnatning. 
OBS: Det er en fredag til lørdag. Du får en seddel inden. 

2/11 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. 

4-6/11 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. Seniorerne kan stille op på ét samlet hold, men uden leder. 

9/11 Svømning i Rønbjerg – Så er der tid til en svømmetur igen. OBS: Vi kører samlet fra 
FDF-Huset præcis kl. 16.45 og er hjemme igen ca. kl. 18.45. Vi får måske brug for hjælp 
til kørsel. Husk svømmetøj og håndklæde. 

16/11 Børnefødselsdag – Vi holder børnefødselsdag med skattejagt og det hele. Kom som du 
tog til børnefødselsdag som 6 årig. 

23/11 Værkstedsdag – Vi arbejder i valgfrie værksteder: ”Dolkemærke”, 3D-tegning-/print, sav 
fine ting ud af træ, snitte-værksted, lær at lave en abehånd og andre fine knob. 

30/11 Værkstedsdag – Vi arbejder i valgfrie værksteder: ”Dolkemærke”, 3D-tegning-/print, sav 
fine ting ud af træ, snitte-værksted, lær at lave en abehånd og andre fine knob. 

7/12 Outdoorfilm – Vi ser en julefilm nede ved shelterne. OBS: Tag sovepose med, så du kan 
holde varmen. Vi er færdige kl. 18.45 denne dag. 

14/12 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. 

4/1 Røgvenderrapporten – Vi bygger røgvendere. Kun fantasien sætter grænser. 
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 FDF-skjorte 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! 


