
 

 

Sæsonplan væbner - Forår 2019 
Sæsonplan for verdens sejeste væbnere onsdag kl. 18.30 - 20.00 i Anna kirke 

Februar 

6. februar Fællesmøde m. seniorvæbnerne 

6. februar Fællesmøde m. seniorvæbnerne 

13. februar Vinterferie (Ingen FDF) 

20. februar Førstehjælp 

27. februar Førstehjælp 

 

Marts 

6. marts Førstehjælp casemøde 

13. marts Fællesmøde m. seniorvæbnernee 

20. marts Gode godter  

27. marts Forkyndelsesmærke niveau 3 

 

April 

3. april Kristendomsmærke niveau 3 

5. - 6  april VM Hostpot 2 i Anna Kirke 

10. april Fællesmøde m. seniorvæbner  

17. april Påskeferie (Ingen FDF) 

24. april Påskemøde 

 

Maj 

1. maj Arbejdernes kampdag (Ingen FDF) 

8. maj Bål og brand 

15. maj Bål og brand 

22. maj Fællesmøde m. seniorvæbner  

29. maj - 2. juni VM Finalen i Ballerup 

 
Juni 

5. juni Grundlovsdag (Ingen FDF) 

13. juni Landel 8 lejrbål (OBS torsdag) 

19. juni Fælles sæsonafslutning 

Forårslejr 10/05 - 12/05 
 
Årets forårslejren for hele 
kredsen. Lejren foregår i vores 
egen hytte Skjold. Nærmere info 
følger. 
 
 
Væbnermesterskabet 2019  
d. 29/5 - 2/6 
 
Igen i år deltager kredsen i den 
nationale FDF-konkurrence 
Væbnermesteerskabet (VM), hvor 
man i patruljer skal gennemgå 
store strabadser, vilde oplevelser 
og hyggelige stunder.  
VM foregår med Finalen  i Kristi 
Himmelfartsferien, og i de to 
indledende Hotspot d.  2/2 og d. 
5/4 - 6/4.  
Finalen foregår i Ballerup og 
hotspottene i Anna Kirke. 
Nærmere info følger. 
 
 
HVAD GØR JEG MHT AFBUD? 
 
Hvis en væbner er syg, eller af 
andre grunde ikke kan komme 
til FDF, vil vi meget gerne have 
afbud. Det gøre på enten via 
SMS til Maja på 60652207 eller 
via mail til på rasmus@fdfk9.dk 
 
Hvis en væbner er syg, eller af 
andre grunde ikke kan komme til 
FDF, vil vi meget gerne have 
afbud. Det gøre på enten via SMS 
til Maja på 60652207 eller via mail 
til på rasmus@fdfk9.dk 
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