
Tildmelding

Navn:  Alder: 

Kreds: 

Må deltage i klatre aktivitet ▫ (Sæt kryds)

Forældreunderskrift: 

Speciel kost/Allergier/lign: 

Seniorgruppe   Kørsel
 Ønske 1  ▫  Kan køre til 
 Ønske 2  ▫  Kan køre fra 
 
4 halvdags grupper  Bagning
 Ønske 1  ▫  Kan bage kage
 Ønske 2 
 Ønske 3 
 Ønske 4 

Husk at afl evere tilmeldingen senest den 18/1 til din leder

Privatliv og Foto

Ved tilmelding accepteres at dit barns oplysninger behandles efter lands-
delens privatlivspolitik, som kan fi ndes på 
htt ps://fdf.dk/landsdel2/om-landsdelen/privatlivspolitik/

Her står bl.a., at vi tager billeder af deltagerne og bruger dem, fx i lokal-
avisen, på en fremtidig indbydelse eller på Væbnerstævnets Facebook side. 

Hvis man vil undgå personbilleder, siger man det bare til fotografen.

Væbnerstævne.dk

fdfvslandsdel2

FDF Væbnerstævne i  Landsdel 2

@FDFVS

27-29/1

Væbnerstævne
2023

En weekend
med massere

af sjov

Mange 
forskellige 

halvdagsgrupper

Ligesom aktivlejr

Vi sover bare
indenfor



Hej FDF�er
Weekenden d. 27 - 29. januar 2023 er tiden hvor vi mødes til Væbner-
stævne. I år er vi i Langå. Vi skal lave aktiviteter i interessegrupper, hygge 
os, fyldes med oplevelser og møde gamle og nye venner. Vi glæder os til 
at se DIG til en rigtig god og sjov FDF weekend. Skynd dig at tilmelde dig til 
din leder.

Hvor og hvorna° r?

Vennevej 6, 8870 Langå

Vi mødes ved  fredag kl.

Vi er tilbage samme sted søndag kl.

Prisen er ,- som betales til din leder kontant eller

Husk at medbringe:
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Krus
• Tallerken
• Bestik

 Alle møder selvfølgelig op i FDF-skjorten, og med smil og godt humør

• Viskestykke
• Toiletgrej
• Skiftetøj og sko
• Penge til Tut
• De ting du skal bruge i din gruppe

Program
Fredag
19 : 00 Ankomst
20 : 15 Velkomst
20 : 30 Sjov og spas
22 : 00 Saft og kage
23 : 00 Godnat
23 : 15 Ledermøde

Søndag
07 : 30 Godmorgen
08 : 00 Morgenmad og andagt
09 : 00 Oprydning og rengøring
09 : 30 Gruppetid
13 : 00 Frokost
14 : 00 Vi ses næste år

Lørdag
07 : 30 Godmorgen
08 : 00 Morgenmad og andagt
09 : 00 Gruppetid
12 : 30 Frokostpause
14 : 00 Gruppetid
15 : 00 Saft og kage
17 : 30 Grupperne holder fyraften
18 : 00 Aftensmad
19 : 40 Afgang til kirke
20 : 00 Gudstjeneste
21 : 30 Underholdning
22 : 30 Diskotek
22 : 30 Ledermøde
23 : 30 Godnat
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Seniorgruppe

999. Senior Go
Vi kalder alle superskurke. vi har brug for jeres hjælp med kampen med 
superheltene.. så fi nd dit superskurke kostume frem og hjælp os med at 
overtage verdensherredømmet.
Husk dit skurke kostume og drikkedunk, selv en superskurk har brug for vand.
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Hvor og hvorna° r?

Vennevej 6, 8870 Langå

Vi mødes ved  fredag kl.

Vi er tilbage samme sted søndag kl.

Prisen er ,- som betales til din leder kontant eller



15. Robot og kodning  
I denne gruppe skal vi bygge vores egen lille børstobot. Vi skal også lege med 
Edisonrobotter og Microbit. Vi skal prøve forskellige former programmering.  
og så skal vi prøve at kode i blokprogrammering.  

Medbring: En tandbørste

16. Den store TV-duel! 
Vind i alle de kendte tv-programmer! Vi dyster i de forskellige tv-programmer, 
alt fra Versus og  Alle mod 1, over Robinson til Stormester og Én vej ud. Og 
måske kommer der også lidt Ananas i egen juice! Så kan du lide konkurrencer 
og quiz-shows, så er dette lige gruppen for dig.

17. Træklatring  
Kan du se skoven for bare træer, og vil du se Langå fra oven, så skal du 
prøve kræfter med træklatring. Vi skal klatre både i træer og reb. 

Medbring: Varmt tøj og sko du kan klatre i.
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Halvdagsgrupper

1. Først og sidst
Er du træt af altid at være den første og endnu mere træt af at være den 
sidste. Så er denne gruppe lige noget for dig - for her handler det om at 
være lige midt i mellem. Vi skal hygge os, mens vi fi nder ud af, hvem der 
er bedst til at være midt i mellem. 

Medbring: Dit gode humør og den mest gennemsnitlige kartoffel.

2. Bolsjeværkstedet 
Er du til slik og søde sager, ja så er denne gruppe lige for dig! Vi laver 
forskellige former for bolsjer med mærkelige former, farver og smag. 

Medbring: Et syltetøjsglas, køkkensaks, 1 kg sukker og tøj der må blive 
snavset. (Et forklæde kunne være en god ide)

4. Vild med ild
Er du ikke bange for at tisse i soveposen, så er dette gruppen for dig. 
Her kommer du til at lære at ”lege” med ild på en sikker måde. Du lærer 
om forskellige typer af bål, at puste med ild og jonglere med ild. 
Og sidst, men ikke mindst, lærer du at slukke ild på den rigtige måde. 

Husk vi er ude. Kom i tøj der ikke smelter

5. Raketingeniøren
Her skal vi lave forskellige raketter med forskellige måder at affyre dem på. 
Vi vil også lave konkurrencer om, hvem der kan skyde højest eller længst. 
Vi affyrer ikke almindelige nytårsraketter.

6. Det kreative hyggehjørne
Denne gruppe er for dig, hvis du gerne vil udfolde eller opdage dine kreative 
egenskaber. Drømmer du om at lave en drømmefanger til skjorten, en 
perleplade til din mor eller måske noget helt tredje? så er det her det sker. 
Vi hygger og drikker noget te/kaffe/kakao alt imens vi laver lige præcis det 
vi har lyst til (inden for den kreative ramme). Om du er dreng, pige eller 
derimellem så er du i den grad velkommen.
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11. Madlaboratoriet
Er du også glad for at lave mad, på forskellige sjove og skøre måder? 
Har du nogensinde prøvet at bage en pandekage i bunden af en spand, piske 
fl ødeskum med din cykel, eller lave en milkshake med en boremaskine? 
lyder det spændende? så skal du så meget lave mad sammen med os, her 
er det kun fantasien der sætter grænsen.

Medbring: Spisegrej og viskestykke

12. Smeden 
Kom og oplev når jern bliver som vingummi når vi tænder op i esse og 
banker noget jern.

Medbring: Handsker og tøj der ikke er syntetisk

13. Pølsens liv fra vugge til grav
Har du nogensinde tænkt over hvordan det er at være pølse. Hvordan dens 
liv er – fra vugge til grav?
Hvis ikke, så har du mulighed for at komme til at opleve dette, sammen 
med en masse andre måder at tage på løb på. Det drejer sig ikke kun om at 
fi nde vej og komme først, men også om at løse anderledes og sjove poster. 
Løbene vil komme til at foregå både ude og inde.

14. Strik og hækl � den nye trend  
Kan du vende strikkepindene og hæklenålen rigtigt? Ellers skal vi nok lære 
dig det. Vil du gerne strikke ligesom bedstemor eller hækle som din tante 
så er det her gruppen for dig. Vi lærer teknikker og hygger imens garnet 
former sig i vores hænder. 
Denne gruppe er for ALLE, både nybegyndere og erfarne.
Har du selv garn, strikkepinde eller hæklenål må du meget gerne medbringe 
det.
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7. Ba°lmad
Mad smager bare bedre under åben himmel, Vær med til at folde din indre 
Michelinkok ud, når vi tilbereder en lækker treretters menu over åben ild .

Medbring: Varmt tøj og spisegrej

8. Brætspilsuniverset  2.0
I brætspiluniverset 2.0 vil I blive præsenteret for nogle af de nyeste spil, 
som vil udfordre jeres måde at tænke på. I nogle af spillene kæmper I imod 
hinanden for at fi nde den endelige vinder, mens det i andre spil handler om 
i fællesskab at besejre selve spillet.
Spillenes længde vil variere. Nogle spil vil være klassiske brætspil på mellem 
11/2 - 2 timer. Her vil I få mulighed for at prøve kræfter med to forskellige spil. 
For de virkeligt engagerede vil der være mulighed for ét spil, der typisk vil 
vare 3+ timer.”

9. Escape Room  
Det skulle bare have været en helt almindelig dag på væbnerstævnet,
men pludselig er du blevet involveret i et større mysterium.
Hvem, hvad, hvor og hvordan... Det er det I i gruppen skal fi nde ud af.
En række koder skal knækkes, gåder og puslespil skal løses,
før I igen kan komme i Tutten. Når I det før tiden render ud?

10. Decoupage �Tryk pa°!
Vil du dekorere glas, porcelæn, en T-shirt , et postkort eller? Så er dette 
gruppen for dig. Her dekoreres/trykkes/laves collager med billeder, alt fra 
glas til stof.  

Medbring: Stof, billeder, porcelæn, glas, en hat, en T-shirt  eller noget andet 
du ønsker at arbejde med. 
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