
1. FDF foto

2. Krea/smykker

3. Primimad (nak & æd)

4. Lege gruppe (Mærke 1-4)

5. O!O News gruppen

6. Slik gruppe

7. Dragebygning

8. Kniv bygger gruppe

9. Den gale gruppe

10. Danse gruppe

11. Dessert på bål

12. Fysik for sjov, Nyt indhold

13. Nattefis

14. Den hårde hike (>30km.)

15. Søens liv og legeplads

16. Børneklatring

17. Bålmærke (Mærke 1-4)

18. FDF Performens 

19. Kanogruppe

20. Knob og Stik

21. Eksperiment-Teltet

LederKRÆS
Grupper Lørdag

1. Fra jord til bord

2. Kreativ historiefortælling

3. Pioner for viderekomne

4. Geocaching & EDU Caching

5. Turkanoinstruktørkursus 2 - del 1

6. Knive og skeder til knive (Kun for ledere)

7. Bag m. ild 

8. Snit en ske 

9. Naturfreak!?

10. Idèudvikling og nytænkning ift. legen i FDF

11. Førstehjælp - 12 timers kursus

12. Sjov pioner for begyndere

Grupper Søndag

1. March & Lejr 100 år! (Gamle sange fra M & L)

LederKRÆS er for ALLE ledere i kredsen

Væbnergrupper

O!O er for alle væbnere og seniorvæbnere øst for 
Storebælt, samt for alle ledere i kredsen.

Du skal deltage i én gruppe, som du har hele week-
enden til at fordybe dig i. Derudover har du tid til at 
få masser af nye FDF-venner. Uden for gruppetid bor 
du i kredsens teltlejr.

O!O er:
- Fede aktiviteter!
- Råhygge med kammerater!
- FDF når det er bedst! 

Fotografering
Bemærk, at billeder fra lejren kan og vil blive an-
vendt i andre sammenhænge inden for FDF.

Gruppeønsker
Du skal vælge 3 gruppeønsker i 
prioriteret rækkefølge. Skriv den gruppe du helst vil 
deltage i som nr. 1.

www.Facebook.com/OutinOctober

Indholdsbeskrivelsen på grupperne findes på hjemmesiden

Indholdsbeskrivelsen på grupperne findes på hjemmesiden

Yderligere oplysninger om grupperne kan findes på
O!Os hjemmeside hvor de løbende vil blive opdateret

Se mere på www.outinoctober.dk

Vi Ses på Out In October 2016

kommer igen i år med 
deres butikstrailer


