
TILMELDING PÅ FDF.DK/KURSUS

2.-6. APRIL

FORMÅL
Formålet med kurset er:
•	 At møde seniorvæbnerne med en 

vedkommende forkyndelse, som 
vækker eftertanke

•	 At lære seniorvæbnerne en række 
færdigheder, som de kan tage med 
sig videre

•	 At give seniorvæbnerne en sjov, 
anderledes og motiverende op-
start på FDFs lederuddannelse 

DET SKER PÅ
Hardsyssel Efterskole 
Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer

HVORNÅR 
Kurset begynder torsdag d. 2. april 
kl. 14.00, hvor alle mødes på Struer 
Station.
Kurset slutter igen mandag d. 6. april 
kl. 9.30 på Hardsyssel Efterskole, 
hvorfra der vil være transport ind til 
Struer Station, så man kan nå et tog 
fra kl. 10.00.

FÆLLESTRANSPORT
Der bliver arrangeret transport mel-
lem Hardsyssel Efterskole og Struer 
Station. 
Ved ankomsten torsdag mødes vi 
alle ved Struer Station. Mandag, når 
du skal hjem, er der mulighed for at 
blive hentet på Hardsyssel Eftersko-
le, eller du kan benytte fællestrans-
porten til Struer Station. 
Husk at krydse af i tilmeldingen om 
du ønsker fællestransport mandag. 
Dette er inkluderet i deltagerprisen.

DELTAGERBREV
Senest en uge før kurset udsendes et 
deltagerbrev. 
I deltagerbrevet kan du læse hvilken 
gruppe du er kommet i, hvem der el-
lers skal på kursus, hvilke instruktører 
du skal have, hvad du skal medbringe 
og andre praktiske informationer.

DELTAGERBEVIS
Efter kurset får du et kursusbevis for 
din deltagelse, da kurset er et led i 
FDFs lederuddannelse. 

PRIS
Prisen for kurset er 995kr. Efter kur-
set opkræves beløbet hos kredsens 
kasserer. 
Der ydes ikke rejseudligning, så tog-
billetten kommer oveni. 

TILMELDING
Du skal tilmelde dig senest d. 1. 
marts, men du kan allerede nu til-
melde dig på FDF.dk/kursus. 
Tilmeldingen er bindende. 

KURSUSLEDELSEN
Kursusledelsen på kurset i år er:
Allan Simmelsgaard Broe,
Helene Herold Michaelsen,
Benjamin Lund og
Christina Gottlieb Danielsen.

Kontakt Benjamin og Christina:
Mail:  geaa@hardsyssel.dk
Tlf.: Benjamin: 30 26 10 97 
 Christina: 26 28 49 36

PÅSKEN 2015Er du seniorvæbner og længes efter udfordringer, ople-velser og fællesskab, så er SENIORVÆBNERKURSUS PÅ HARDSYSSEL lige noget for dig!
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http://fdf.dk/kursus
mailto:geaa%40hardsyssel.dk?subject=Seniorv%C3%A6bnerkursus%20HE%202015


GRUPPER
På kurset foregår en stor del af programmet i grupper. Du bliver 

en del af en gruppe, som skal være sammen hele kurset. 

VÆLG 2 GRUPPEØNSKER ud af de 7 grupper på kurset.

1: EN LOL’ERN GRUPPE
Sidder du også med åben mund og polypper når der er sket-

ches til lejrbål? Har du siden Tumling drømt om at det var 

dig,	der	fik	lederne	til	at	klaske	sig	selv	p
å	lårene?	Har	du	

majs nok til hele kredsen? Eller er der hurlumhej i bolche-

butikken? Vil du egentlig helst bare have æg på panden? Så 

er det DIG vi har brug for når vi i påsken slår os løs på de 

skrå brædder.

Gruppen sover og spiser inde.

Personlig udvikling •	•	• Fysisk aktivitet •

Leg og fantasi •	•	• Kreativitet •	•	•

2: SURVIVAL OF THE FOODEST
Gruppen for dig der vil være den sande alfa-han i et primi-

køkken. Vi tager dig tilbage til stenalderen, hvor der hverken 

fandtes mikroovne eller McDonalds. På 5 dage bliver du klo-

gere på, hvordan det var at leve og lave mad for 15.000 år si-

den. Her er ikke plads til tøsedrenge og poptøser - det bliver 

en sand kamp for føden! HUSK: Der er ingen færdigretter!

Gruppen sover og spiser ude.

Personlig udvikling •	• • Fysisk aktivitet • •

Leg og fantasi •	  Kreativitet •	•

3: TÆNK DIG TIL EN UBÅD
Har du lyst til at bruge din fantasi til at bygge og skabe nye 

ting? Så er ”tænk dig til en ubåd” lige noget for dig. Vi skal 

i løbet af ugen forsøge at bemande og udstyre vores egen 

”ubåd”. Her ibland kommunikations midler og diverse våben-

systemer. Dette er gruppen hvor du kan udfolde dig kreativt, 

men også hvor der bliver fart på.  Det er ikke et krav at man 

skal være god til rafter og reb, men dog at man har første 

klasses gå-på-mod. 

Gruppen sover og spiser ude.

Personlig udvikling •	• Fysisk aktivitet •	•

Leg og fantasi •	•	• Kreativitet •	•	•

4: DET STÆRKESTE KØN
Er du også træt af altid at være på taberholdet? Føler du dig 

som en vinder, eller kunne du bare godt tænke dig at vinde? 

Det her er gruppen for dem som elsker konkurrencer i alle 

discipliner og er opsatte på at vinde. Det er gruppen for pi-

gen der synes at drengene bare viser sig frem og gruppen 

for drengen der synes at pigerne er lidt for tøsede. Er du klar 

til at satse et par timers søvn eller en gåtur? Er du klar på 

en påske med fart over feltet og udfordrende konkurrencer? 

Det er vi!
Gruppen sover og spiser ude.

Personlig udvikling •	•	• Fysisk aktivitet •	•	•

Leg og fantasi •	•  Kreativitet	•	•

5: MUSIKEKSPERIMENTET
Er du vild med musik, men ved ikke helt, hvordan resten af 

kredsen kommer ”med på noderne”? Elsker du at slå på ting 

og lave sjov musik med køkkengrejet? Kunne du godt tænke 

dig, at lære at sætte en fællessang i gang? Så er musikeks-

perimentet lige noget for DIG! Vi leger, spiller og synger, så 

March og Lejr ikke længere er gemt i lommen – og alle er 

med. Målet er, at få noget enkelt til at lyde for fedt!

Gruppen er for alle, der synes musik er sjovt og har lyst til at 

lege med og udvikle den.

Gruppen sover og spiser inde.

Personlig udvikling •	•	• Fysisk aktivitet •

Leg og fantasi •	•	• Kreativitet	•	•	•

6: THE AMERICAN WAY
Tag med på en fantastisk rejse til Guds eget land. Landet 

hvor alting er større og vildere, og friheden ubegrænset.  

Hvad enten du er til New Yorks travle businessliv, Las Vegas´ 

fristende kasinoer, Miamis lækre strande eller Texas´ kæmpe 

burgere, er dette gruppen for dig. Vi skal gennem leg og fan-

tasi	finde	 frem	 til	om	græsset	ER	grønnere	på	den	anden	

side af Atlanten, om større nødvendigvis er bedre og om der 

KAN komme for meget bacon i én burger?

Gruppen sover og spiser ude.

Personlig udvikling • Fysisk aktivitet •	•

Leg og fantasi •	•	• Kreativitet •	•

7: PRINSESSEN PÅ TÆRTEN OG DEN 

GRØNNE VÆLLING
Besked fra H.C. Andersen:

Åh nej, der er gået rod i min dagbog, minderne er jo helt 

forkludrede. Den påstår jo, at det var i Indien, jeg mødte P.S. 

Krøyer, hvad er det for noget rod. Alle ved da, at det var i 

Frankrig - eller var det nu? Nu bliver jeg helt i tvivl. Kom og 

hjælp mig med at rydde op i minderne.

Gruppen fokuserer på kreativitet og fantasi i en god blan-

ding, så hvis du har fantasien i orden, så kom med på eventyr 

i H.C. Andersens minder.

Gruppen sover og spiser inde.

Personlig udvikling • Fysisk aktivitet •	•

Leg og fantasi •	•	• Kreativitet •	•	•

https://www.facebook.com/HEkursus

VI SES PÅ HARDSYSSEL

https://www.facebook.com/HEkursus

