
 

Væbnerstævne 2023 
Til alle væbner/seniorvæbner/senior ledere i Landsdel 2. 

 
 

Vi har den glæde at fremsende indbydelse til 
Væbnerstævne 2023 på Langå Skole, 

Vennevej 6, 8870 Langå 
 
Fredag d. 27. jan. til søndag den 29. jan. 2023. 

 
Venligst tjek hjemmeside,www.væbnerstævne.dk, 
eller vores Facebookside, FDF Væbnerstævne 
Landsdel 2, for nyeste info. 

 
På tilmeldingen er der plads, så det er let at 
indsætte jeres afgangstid/sted og jeres pris. 
Der arrangeres ikke fælles transport. 

 
Tilmelding skal være retur til os senest  
fredag den 20. januar 2023. 

 
Angående tilmelding er det tilmelding via 
vedhæftet regneark.  
Betaling kredsvis på konto nr. 9331-0008395888 
eller fredag på skolen, i tidsrummet kl. 19-20. 

 
Vi tilbyder for væbnere og seniorvæbnere:  
 
Senior er weekendgruppe, hvor man deltager i 
samme aktivitet hele weekenden,  
 
Væbner Seniorvæbner er halvdagsgrupper, 
hvor man har mulighed for at deltage i 2 
aktiviteter lørdag og 1 søndag, her vælges 
fire aktiviteter. 
Det ekstra tilvalg af grupper, er i tilfælde 
af en gruppe ikke bliver oprettet eller 
overbooking. 
OBS: Grupper oprettes kun ved passende 
antal deltagere. 
 
HUSK forældre underskrift på tilmelding samt at 
angive evt. allergi/anden vigtig information. 
 

Tilmelding med underskrift 
medbringes på weekenden. 

 
Mad det sørger vi for. 
 
Transport arrangeres kredsvis, der ydes intet 
tilskud. 

 
Tilbagemelding: I uge 4 vil der komme 
oplysninger om, hvem der deltager i hvilke 
grupper. For hurtig- og nem hedens skyld, vil vi 
gerne gøre dette pr. e-mail. 

Betaling er kr. 250,00 for væbnere, 

seniorvæbnere og seniorer. 

Ledere betaler kr. 150,00, instruktører betaler 
kr..0,00 (kun gældende for de to første på en 
gruppe, hvis flere betales leder pris). 
 

Seniorgrupperne er kun for seniorer og deres 
eneste mulighed for at deltage på stævnet, men 
vi vil gøre alt for, at det blive en super weekend 
for de lidt forvoksede væbnere. 
 
Lederaktiviteter er der ikke planlagt, men der er 
brug for folk til brandvagter nætterne mellem 
fredag/ lørdag og lørdag/søndag. Ligeledes kan vi 
bruge hjælp ved køkkenet i forbindelse med 
spisning og muligvis også i forbindelse med 
grupper og andre aktiviteter. 
 
Påklædning er naturligvis FDF-skjorten, 
men husk varmt tøj til fælles aktiviteter, 
og til de grupper der har udendørs 
aktiviteter samt gåturen til Langå kirke.  
. 
Fane medbringes til gudstjenesten lørdag 
aften, hvor vi skal i Langå Kirke.  
 
Kage hver kreds medbringer 3 stk. kage, 
pr. deltager til fælles pulje, sådan cirka 
 
Vigtigt at du sender brev og indbydelser videre 
hvis du ikke længere er væbner/seniorleder. 
Gerne tilbagemelding med nyt navn og adresse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Væbnerstævneudvalget  
FDFere fra Ø. Bjerregrav, Randers 2, Mammen, 
Randers 1 - Hornbæk, Stevnstrup og Langå. 
 
Tilmelding samt spørgsmål vedr. tilmelding 
Brian Villadsen, tlf. nr. 2093 3375 
 

E-mail: fdfiranders@gmail.com 
 
Spørgsmål vedr. grupper, praktisk eller andet 
 
Kontakt os via vores Facebookside 
FDF Væbnerstæve Landsdel 2, eller 
 
Jeanette Kjeldal, tlf. nr. 2628 4284 
 

E-mail: Jeanettekjeldal@gmail.com 
 

http://www.væbnerstævne.dk/

