
 

FDF   Aars   -   Sammen   hver   for   sig  
 
Vi   vil   gerne   bidrage   til   at   kontakten   til   FDF   kan   bibeholdes   under   aflysningen   af  
vores   fysiske   møder   i   FDF   Huset   og   vi   vil   derfor   sætte   aktiviteter   i   gang,   der   kan  
laves   derhjemme   og   give   dig   et   mærke   til   skjorten.   
 
Så   vi   ved   hvor   mange   mærker   vi   skal   bestille   hjem,   skal   du   allerede   nu   beslutte   om  
du   vil   deltage   i   vores   virtuelle   møde   for   medlemmer   i   FDF   Aars.   
Gå   ind   på    www.fdfaars.nemtilmeld.dk    under   “Tilmeling   til   Sammen   hver   for   sig”   og  
tilmelde   dig   senest   torsdag   d.   26.   marts   kl.   18.00.   
 
 
 

Derefter   går   I   bare   i   gang:  
 

★ Puslinge   og   tumlinge   -   min   8   opgaver   
★ Pilte   -   min   12   opgaver   
★ Væbner   -   min   16   opgaver  
★ Seniorvæbner   og   op   -   min   20   opgaver   

 
 
 
 
Der   vil   ikke   være   nogen   kontrol,   men   en   selvjustits   og   en   forhåbning   om   at   I  
forældre   vil   støtte   op   om,   at   de   har   g�ort   tingene   hvis   de   skriver   dem   på.   På   enkelte  
af   opgaverne   opfordres   der   til,   at   dele   et   billede,   men   det   er   ikke   et   krav   for   at  
gennemføre,   men   bare   for   at   vi   kan   følge   lidt   med   og   opmuntre   hinanden   :)  
Senere   vil   der   blive   sendt   et   link   ud   til   de   tilmeldte,   hvor   I   kan   udfylde   hvilke  
opgaver   der   er   klaret,   samt   svaret   hvis   det   kræves.   Du   skal   senest   d.   13.   april   sende  
dit   svar,   så   du   kan   få   mærket   når   vi   ses   igen.   Det   kan   måske   være   en   fordel   at  
skrive   ned   undervejs,   så   I   kan   huske   hvilke   opgaver   I   har   lavet.   
 
Vi   ved   at   I   forældre   har   meget   at   forholde   jer   til   med   arbejde,   hjemmeskoling   og  
uvante   rammer,   så   vi   ønsker   ikke   at   lægge   ekstra   opgaver   på   jer,   men   dette   er  
ment   som   skal   være   en   hyggelig   reminder   om   FDF.   Vi   har   derfor   prioriteret   at   det  
er   opgaver,   som   de   unge   selv   kan   løse   eller   giver   en   hjælp   i   hjemmet.  
Det   kan   også   være   en   ide,   at   de   laver   opgaverne   den   aften,   hvor   de   normalt   har  
mødeaften   og   opfordre   til   at   mødes   online   med   deres   FDF   venner   imens   på   f.eks.  
Google   Meet   som   de   fleste   har   adgang   til   gennem   skolen.   
 
Har   I   spørgsmål   skal   I   være   velkommen   til   at   kontakte   Helle   Tindahl   på   22269766.    
 
Håber   I   får   god   fornøjelse   med   opgaverne   derhjemme   og   så   glæder   vi   os   til,   at   vi  
igen   kan   mødes   til   de   ugentlige   møder.   
 
Hilsen   FDF   Aars    

 

http://www.fdfaars.nemtilmeld.dk/


 

Sammen   hver   for   sig   -   opgaver  
 

1. Tegn   en   tegning   med   FDF   skjoldet,   del   gerne   et   billede   deraf   i   din   klasses  

Facebook   gruppen   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

2. Tømme   opvaskemaskinen   eller   vask   op  

3. Lav   naturkunst   og   tag   gerne   et   billede,   der   kan   deles   i   din   klasses   Facebook  

gruppe   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

4. Gør   frokostbordet   klar   eller   smør   madpakken  

5. Se   hvor   mange   kiks   du   kan   vende   i   munden,   lav   gerne   en   video   med   det,   der  

kan   deles   i   din   klasses   Facebook   gruppe   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

6. Lav   et   gækkebrev   

7. Hvem   sidder   i   kredsledelsen   i   FDF   Aars?  

8. Bag   en   kage   

9. Samle   skrald   i   naturen   

10. Løs   morsekoden   og   skriv   svaret  

...-/..//.../.-/...-/-././.-.//..-./-../..-.//  
11. Lav   et   bål   -   du   må   gerne   få   hjælp   af   familien  

12. Tag   en   skør   familie   selfi  

13. Snit   noget   ud   af   et   stykke   træ,   tag   gerne   et   billede,   der   kan   deles   i   din  

klasses   Facebook   gruppe   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

14. Gæt   hvilken   film   ud   fra   emojis?  

 

15. Hjælp   med   at   lægge   vasketøj   sammen  

16. Hvor   mange   navne   på   ledere   fra   FDF   Aars   kender   du   (uden   at   kigge   på  

hjemmesiden)?  

17. Send   en   besked   til   en   af   dine   FDF   venner   som   du   savner.  

 



 

18. Vi   laver   et   fælles   eventyr,   så   du   skal   skrive   videre   på   eventyret   på   dette   link  

https://docs.google.com/document/d/1pyK8e34H0TAdJ2p6X58wrJuH-no1eDkl 

gVcjFpr6OgQ/edit?usp=sharing    så   får   vi   skrevet   en   god   historie   sammen.    

19. Gå   en   tur   i   naturen   

20. Bag   boller   og   form   dem   i   figurer,   tag   gerne   et   billede,   der   kan   deles   i   din  

klasses   Facebook   gruppe   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

21. Øv   dig   i   at   lave   knob  

22. Lav   en   regnbue   der   kan   pynte   derhjemme   kan   f.eks.   laves   i   perler,   males  

eller   tegnes   del   den   gerne   i   din   klasses   Facebook   gruppen   eller   på  

Instagram   med   #fdfaars  

23. Syng   en   sang   fra   March   og   Lejr   sangbogen   -   hvad   sang   du?  

24. Hvem   stiftede   FDF?  

25. Skriv   dit   navn   i   morsekode   -   hvordan   skrives   dit   navn?  

26. Ring   til   en   ven   fra   FDF   enten   pr.   telefon,   Google   Meet   eller   lignende   -   hvem  

ringede   du   til?  

27. Film   at   du   laver   en   sketch   (brug   gerne   din   familie)   din   klasses   Facebook  

gruppen   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

28. Mal   påskeæg  

29. Pres   blomster   fra   haven   og   lav   et   blomsterkort  

30. Tegn   en   tegning   fra   en   god   FDF   oplevelse,   del   gerne   et   billede   deraf   i   din  

klasses   Facebook   gruppen   eller   på   Instagram   med   #fdfaars  

 

Opgaver   for   Seniorvæbner,   Senior,   Senior+   og   ledere   -   der   skal   løses   min.   5   herfra  

A. Deltage   i   et   onlinemøde  

B. Se   Livestream   af   underholdning   fra   SKS   torsdag   d.   9.   april   kl.   19.00  

C. Tilbered   frokost   eller   aftensmad   på   et   bål  

D. Forbered   en   aktivitet   der   kan   bruges   på   et   torsdags   onlinemøde   -   skriv   til  

Helle   senest   om   torsdagen   kl.   15,   hvis   du   vil   byde   ind   med   noget.    

E. Send   en   hilsen   til   jeres   leder,   hvor   I   udtrykker   hvor   meget   I   savner   dem.   

F. Tag   en   tur   ud   og   forårsbade   udendørs   -   del   et   billede   eller   video   

G. Fortæl   dit   bedste   FDF   minde   enten   som   tekst   eller   som   en   video,   som   du  

deler   i   klassens   Facebook   gruppen  

H. Lav   aftensmad   til   familien  

I. Skriv   en   morsekode,   der   kan   bruges   til   onlinemødet   d.   2.   april  

J. Skriv   din   egen   vask-hænder   sang  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1pyK8e34H0TAdJ2p6X58wrJuH-no1eDklgVcjFpr6OgQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pyK8e34H0TAdJ2p6X58wrJuH-no1eDklgVcjFpr6OgQ/edit?usp=sharing

