
KADETSKOLEN 

Tordenskioldsdagene 2018 satser på børnene, fordi vi gennem børnene tror på en nemmere 

rekruttering af voksne. 

 Derfor er børnekadetskolen i år højt prioriteret, og det er derfor vigtigt, at I som gruppe laver en 

beskrivelse af den aktivitet I laver i den forbindelse.  

Kadetskolen er berammet til at køre to gange lørdag og 2 gange søndag, kl. 13 og kl. 16, med en 

varighed på ca. 1½ time pr. gang.  

Som udgangspunkt er det planlagt, at der på hvert hold er 8 børn og i alt 7 aktiviteter. Hver 

aktivitet er beregnet til at vare 10 min. 

Aktiviteter: 

Indskrivning v. officerskorpset  

Ringridning v. almuen  

”Skydning” med kanon v. artilleriet  

Geværeksercits v. livgarden  

Fægteskole evt. v. tyske pirater  

Kærne smør v. almuen  

Trommeskole v. tambourerne  

Syskole v. hofskrædderne  

De enkelte grupper skal udfylde nedenstående skema til aflevering senest d. 15.04.18. Skemaet 

sendes til path@frederikshavn.dk 

Gruppe:  

Beskriv jeres aktivitet:  

Lav en historiefortælling til kadetterne (Få evt. hjælp hertil af styregruppen)  

Hvilke materialer skal I bruge til jeres aktivitet ? 

Behøver I hjælp ude fra – og til hvad  

 

 

Afslutning på forløbet: 

March rundt på pladsen med tambourer og livgarde. 

afsluttende med tale fra officer på tattoopladsen og kanonsalut, samt underskrivning af 

soldaterbog af Tordenskiold. 
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Plan: 

Der laves en drejebog til hver gruppe, der opsamles i en drejebog for hele afviklingen af kedet 

skolen. 

Deadline for indlevering af materiale til denne er den 15/4 2018.03.20 

Tilmelding til kadetskolen foregår via internettet eller direkte på pladsen. 

Der laves plakat med QR koder, hvor der vises en lille film, samt vises adresse på hvor man 

tilmelder sig. 

Det koster kr. 25,- at være med på kadetskolen. 

Ved vores åbent hus arr. Den 5 maj, laves der en lille film med Mikkel Egelund og evt. Nikolaj Sund 

der viser fægtning eller andet , med nogle børn foran Krudttårnet. 

Markedsføring af åbent hus på Facebook og via JMM. 

 

Vi skal have rekrutteret nogle frivillige hjælpere via mund til mund eller Facebook, hvor der 

fortælles om kadetskolen og hvor man beder om hjælp til konkrete opgaver, og hvor det oplyses 

at vi har tovholdere, men mangler hjælpere. 

Indtil videre vil vi gerne have hjælp til: 

Påklædning af børn 

Afklædning af børn 

Knappe syning 

Gå med grupperne rundt 

Hjælperne skal iføres 1717 tals tøj. 

 

Husk at bestille nye soldaterbøger og stempler.(Laurits) 

Kasserne med materialer checkes. 

 

 

 


