Halvårsplan for væbnere, seniorvæbnere og seniorer 2020
Når man er væbner, seniorvæbner og senior, så er FDF meget mere end bare mødet
om mandagen. Jo ældre du bliver, jo flere og større tilbud er der. I oversigten
herunder, kan du se, hvad vi har planlagt for jer i første halvår af 2020.
Vi gør os stor anstrengelser for, at alle skal kunne være med, også når det gælder
prisen på arrangementerne, og derfor koster det kun lige præcist det, som det koster.
Alle kurserne er faktisk gratis for deltageren. Her betaler FDF Hedehusene fordi
kurserne er lederuddannelse, og vi vil jo gerne have flere dygtige ledere.
Jo flere der deltage i arrangementerne, jo bedre og sjovere bliver det, så vi håber at I
vil sætte en masse FDF-krydser i kalenderen så vi kan få mange gode oplevelser
sammen.
Hvis du vil vide noget mere om noget af det der står, så skal du selvfølgelig bare spørge.
Med venlig hilsen
Kasper H.P., Troels, Henrik, Jeanette, Stine, Stefan, Ejnar og Søren
Januar 2020
6/1
24 til 26/1
27/1
31/1 til 2/2

Første klassemøde efter nytår
Blå Port lederkursus for 2.seniorvæbnere og seniorer (0 kr)
Fælles tur i svømmehallen, behov for forældrekørsel (25 kr)
Væbner weekend for 1. og 2. væbnere (100 kr)

Februar 2020
1/2
8 til 9/2

VM Hotspot 1 for væbnere, seniorvæbnere og seniorer (0 kr)
Kredsplan-weekend for seniorer og ledere (0 kr)

Marts 2020
1/3
6 til 8/3
12/3
14/3
27 til 29/3

Kontingentbetaling (305,- kr)
Kredsweekend for alle i FDF Hedehusene (ca. 130 kr)
FDF Hedehusene årsmøde - med spisning (0 kr)
VM Hotspot 2 for væbnere, seniorvæbnere og seniorer ( 0 kr)
Ranger Challenge i Ebeltoft for seniorvæbnere (ca. 400 kr)

April 2020
8 til 12/4
24 til 26/4
30/4 -torsdag

Seniorvæbnerkursus, Seniorkursus ( 0 kr)
Seniorweekend (ca. 100 kr)
Seniorvæbnere og seniorer til Leg på Tværs, inkl. aftensmad ( 0 kr)

Maj 2020
20 til 24/5

Væbnermesterskab finale (ca. 550 kr)

Juni 2020
12 til 14/6
18/6
23/6

Kanotur for væbnere og seniorvæbnere (ca. 250 kr)
Sidste klassemøde før sommerferien
Sankt Hans fest

Juli 2020
4 til 11/7

Sommerlejr (ca. 800 kr)

August 2020
17/8

Første mødedag efter sommerferien

