
1. væbner halvårsplan efterår 2022

17. august Mønstring

25. august Væbnerprøven

1.5september Svømmehal

8. september Leg løs + forældremøde (info kommer)

15. september Byg og hyg

22. september Masterchef

29. september 10 ting du ikke må for dine forældre

30. sep - 2. okt O!O

6. oktober ??????

13. oktober Makrel og leverpostej

20. oktober Efterårsferie (intet møde)

27. oktober Kan du komme ud?

2. november Banko (OBS: onsdag)

3. november Intet møde

10. november På Rysensteen

17. november 112

18.-20. november Hyttetur

24. november Find din leder

1.5december Skøjtetur

8. december Den store julebagedyst

15. december Juleafslutning



Kære forældre

Her er halvårsplanen for efteråret. Møderne er hver torsdag kl 18:30-20:30 og vi har

dermed en halv time ekstra til sjove møder end vi havde sidste år.

Som altid skal børnene være klædt på i praktisk tøj der passer til vejret og afbud meldes på

det fastgjorte afbudsopslag i Facebook-gruppen.

Vi afholder et forældremøde den 8. september under den almindelige mødetid, hvor vi

blandt andet vil forklare mere om de nye ture man kan komme på som væbner.

Udover vores hyttetur i november er der Out in October (O!O) i den første weekend af

oktober (30. september - 2.oktober). Vi lægger en indbydelse op på facebook hvor I kan

læse lidt praktisk om turen. Vi tager afsted med de andre væbnere i kredsen til Jomsborg,

hvor der kommer FDF’ere fra resten af landsdel 8. Børnene skal på forhånd melde sig på en

gruppe, som man så laver aktiviteter med hele lørdagen. På turen møder man FDF’ere fra

andre kredse gennem aktiviteter, men hvor vi sover og spiser sammen i kredsen. Vi skal nok

forklare mere om det på forældremøde den 8. september.

Efter at møderne er rykket til om torsdagen, er der desværre nogle af børnene der ikke har

mulighed for at deltage pga. andre fritidsaktiviteter. Det er vi selvfølgelig mega ærgerlige

over, men det betyder samtidig at vi kan åbne op for at tage nye børn ind på holdet. Så hvis

jeres barn har en god ven som gerne vil prøve at være med til et FDF møde er de meget

velkomne - bare send besked til en af os ledere på forhånd:)

Vi glæder os meget til en ny og sjov sæson!

Kærlig hilsen Asker, Anna, Marie, Mikkel, Ida og Nanna


