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DU SIDDER HER MED INDBY-
DELSEN TIL PÅSKENS SUVERÆNT 
 FEDESTE OPLEVELSE.

For FDF står 2015 i oplevelsernes tegn, 
og en ny ambition: At give børn og unge 
et ståsted at møde verden fra, kommer til 
at præge alle de oplevelser du får i FDF.

Vi tager hul på oplevelsesåret og her 
til påske kan vi tilbyde en af de stør-
ste oplevelser indenfor FDF - nemlig 
Seniorkursus! Og vi kan med glæde sige, 
at planlægningen er i fuld gang! Der er 
20 fede grupper til jer, med nye idéer og 
spændende aktiviteter, der er klar til at 
blive udlevet af nye som erfarne delta-
gere.

Der dannes nye venskaber, gamle ven-
skaber bliver genfundet, samtidig med 
at rammerne, for at lære en masse nye 
ting, sættes.
Og så er alt selvfølgelig ikke helt nyt. 

Der er traditionerne. Traditionerne, der 
binder os sammen som mennesker. Disse 
traditioner skaber grundlag for det helt 
unikke fællesskab, der opstår på senior-
kurset og som gør, at man med sikkerhed 
ved, at man er ”villet”. Og at man som 
menneske kan bidrage til et fællesskab 
der giver mening og som giver så meget 
igen, når man bare giver lidt af sig selv!

Hvert eneste år kan vi som medarbej-
dere, med glæde sende en hel gruppe 
seniorer hjem, der har været med til at 
skabe et godt og givende kursus, for sig 
selv og ikke mindst hinanden. En følelse 
af at tro på, at de kan. Kan være sig selv, 
kan være mere end da de kom, og kan 
være med til at gøre ting bedre. En uvur-
derlig drivkraft, der, kombineret med de 
tusinder af idéer der vokser på Seniorkur-
sus Sletten, giver et kæmpe skub til FDF, 
til kredsene og til deltagerne selv.

Vi mener, at Seniorkursus Sletten er med 
til at give unge mennesker i FDF  
et ståsted at møde verden fra!

På vegne af alle medarbejderne på FDF 
Seniorkursus Sletten

Kursuslederne Jonathan Kunisch og 
Majken Østergaard

SENIORKURSUS - EN DEL AF SENIORLIVET! 

At prøve at fortælle, hvorfor Seniorkursus 
er så fantastisk, er nærmest en umulig 
opgave. For når man prøver at forklare 
det, så forestiller du dig enten aktivite-
terne, som de ville se ud hjemme i din 
kreds, eller måske sammen med dine 
venner.
På Seniorkursus er det bare så meget 
vildere.
Du er sammen med andre seniorer, der 
alle sammen kaster sig over de underlige, 

fantastiske og anderledes aktiviteter, som 
du aldrig har prøvet magen til før – med 
garanti. Så mange mennesker kan virke 
overvældende den første gang, men de 
fleste aktiviteter vil foregå i mindre grup-
per, og så er det ikke helt så stort mere.

Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe 
dig, der ikke har været her før. Der er 
mange nye seniorer hver gang, så du er 
ikke alene om at være ny.

Du vil blive udfordret af dygtige instruk-
tører, der er lige så meget med på leg 
som på læring, og vil hjælpe dig til at få 
den bedst mulige oplevelse.
Du vil opleve sammenholdet, når du 
skal løse opgaver, danse og lege med de 
andre.
Du vil få lov at snakke om de ting, der 
ikke altid er plads, tid og lejlighed til 
derhjemme.

Hvis du er i tvivl om Seniorkursus er 
noget for dig, er der flere ting du kan 
gøre, for at blive klogere. Du kan snakke 
med nogle af dine ledere - de har sikkert 
selv været med en gang. Du kan snakke 
med en anden senior, der har været af 
sted - hvis du ikke lige har en ved hånden 
kan du helt sikkert finde mange via vores 
Facebook gruppe. Du er også velkommen 
til at tage røret og ringe til en af kursusle-
derne og høre hvad det er for noget.

Er du stadig i tvivl, og synes at det kunne 
være rart, at prøve det første gang sam-
men med en du kender - ja så ordner vi 

Har du ikke været med før?

Foto: Bernt Nielsen



også det. Som ny deltager på Seniorkur-
sus Sletten kan du finde en kursusmakker, 
som du vil være i gruppe med. I skal så 
selvfølgelig vælge de samme grupper OG 
begge skrive i kommentarfeltet til jeres 
tilmelding, at I ønsker at være I samme 
gruppe, fordi en af jer er nye.
Vi glæder os til at tage godt imod dig 
for første gang på Seniorkursus Sletten i 
påsken!

Du kan her i indbydelsen læse om de 
forskellige grupper og du kan bruge 
procentsats-systemet til at vælge den 
gruppe, der passer til dig.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil 
du få din 1. eller 2. prioritet, men hvis 
gruppeønskerne er fordelt meget skævt 
vil nogle få deres 3. prioritet, så vælg tre 
grupper du sagtens kunne forestille dig 
at være en del af. Så vælg tre grupper du 
gerne vil have!

Det er ikke muligt at skifte gruppe når 
du har tilmeldt dig.

Du får at vide, hvilken gruppe du har fået 
i velkomstmailen, som kommer ca. to 
uger inden kursusstart. Den bliver også 
lagt på seniorkursets hjemmeside.

GRUPPEVALGET
DET BETYDER SYMBOLERNE

Fantasi og kreativitet 
Leg, idéudvikling, tema
ramme, design, krea og 
påhit somhed.

Udfordring
Puls, højt tempo, fysiske og 
psykiske udfordringer, sved 
på panden, skubben til 
grænser og nataktiviteter.

Kompetence
Tag med dig hjem, konkre
te idéer til arbejdet i FDF 
og tilegnelse af konkrete 
færdigheder.



GRUPPER

1 
SKS BLUES BROTHERS BAND
Musik, Outdoor, Niceness

Jake Blues er netop blevet løsladt fra fængslet, men da 
Elwood henter ham, får han et chok: Bandet er spredt 
for alle vinde! Samtidig skal der spilles nogle gigs 
for, at skrabe penge sammen til at redde børnehjem-
met, hvor de er vokset op. De har brug for hjælp, så 
elsker du musik eller har hang til fede blues riffs og 
eventuelt har dit eget instrument og lysten til nogle 
fede udendørsaktiviteter, så tag på tour med SKS Blues 
Brothers Band!

Gruppen sover og spiser inde, aktiviteter både 
ude og inde.

 90%
 
30%  80%

3 
HALLØJ I KLOSTRET
Gud, Galskab, Hygge

Påsken står for døren og da Gud, Glæde og Galskab 
skal udbredes hersker travlheden blandt nonner og 
munke på Sletten Kloster.
Tiden er knap. Vi skal bage oblater, gå trosbekendelsen 
og på pilgrimsfærd.
Derudover skal vi snakke en masse Gud – både 
hvordan man laver hellige aktiviteter og god forkyn-
delse, og hvorfor han er fed at have med til FDF og 
derhjemme.
På klostret går vi ind for hygge og himmelsk ballade, 
også selvom man ikke kan biblen udenad.

Gruppen sover og spiser i klostrets hellige haller 
(Laden – så helt inde er det ikke)

 60%
 
30%  90%

5
PRIMAL KINGS
Primi, Krea, Natur

Er du klar til at finde din indre primal frem, og leve i 
en tid hvor hjulet og ilden er det seneste nye? Og hvor 
langt uglet hår og pels er den seneste mode?
Det er en farlig tid at leve i, så du får brug for alle 
færdigheder for at overleve, når maden skal fanges 
uden at man selv bliver byttet.
Det bliver en uge som byder på alt fra primi og krea til 
udfordring.

Gruppen sover og spiser ude

 75%
 
40%  60%

2 
FUCKING FLINK
Komfortzoneudvidelse, Flinkhedsrefleksioner, 
Selvafviklingseksperimenter

En kvinde er på vej ud af sin bil med ti indkøbsposer og 
tre små børn.
Scenario 1: Du smiler opmuntrende til kvinden og går 
videre.
Scenario 2: Du tilbyder at bære indkøbsposerne in-
denfor og aflyser din aftale med vennerne for at passe 
børnene, imens hun tager en lur. Du opdager, at der 
er lidt støvet, så du giver huset en ordentlig omgang – 
det er da det mindste du kan gøre…
Hjælper du folk, selv når det er besværligt for dig? Kan 
du se, når folk har brug for hjælp? Er du kun flink for 
at kunne poste det på facebook? Kan du selv bede om 
hjælp når du har behov for det? 
Her får du eksperimenteret med, diskuteret og udfor-
dret din flinkhed til det yderste! 
Gruppen tager stræbermærket niveau 7. #Fflink

Gruppen sover inde, arbejder ude og går til Ry 
med let oppakning.

 80%
 
40%  60%

4 
KREA-AKADEMIET
Opfindsomt fællesskab, Produktivitet, Hygge

Har DU overskud af kreativ energi? Kan du ikke få nok 
af at nørkle med ler? Er du også vild med himmelblå 
dinosaurer? Så er Krea-akademiet gruppen for dig. 
Her får du muligheden for at skabe kunst gennem 
klassiske kreaaktiviteter og redskaberne til at gøre de 
vildeste ideer til virkelighed. Så mangler dine bukser 
malerpletter og dit hår glitterlim, så vil vi glæde os til 
at se dig på Krea-Akademiet!

Gruppen sover inde(lidt kølig), men arbejder både 
ude og inde

 100%
 
20%  80%

6
HEMMELIGT MØDE
Ideudvikling, Nytænkning, Leg

Definition: [‘hεməli ˈmøːðə]:  bruges til at dække 
for FDF-møder der ikke er planlagt, fordi man ikke 
havde flere ideer.
Forestil dig et kursus, hvor grænserne for, hvad der 
er muligt er din fantasi, og hvor vi finder nye sider 
af gamle klassikere. Kan du det? Fedt! Vi skal nemlig 
bruge påsken på; at sige JA til ideer, at slippe væk fra 
“kasseløsningerne”, finde opskriften på det fedeste 
natløb og ryste lege ud af ærmet, når tidsplanen ikke 
holder.
Gruppen arbejder med ideudvikling, nytænkning og 
leg. Vi har skabt rammerne for et fedt kursus! Din 
fantasi og dine ideer skal være med til at udfylde dem!

Gruppen sover inde og spiser/arbejder  
inde og ude

 80%
 
20%  80%



DET BETYDER SYMBOLERNE

8
MYANMAR TO THE MAX!
Internationalt, Frihedskamp, Mykroskopisk 
kærlighed

Minglabar Myanmar er det nye sort i FDF. Det er 
der én i Danmark, der har fået øjnene op for: Myren 
Mark. Han har nemlig mødt den henrivende Myren 
Maren fra Myanmar. Dog er Myren Maren blevet taget 
til fange af ærkefjenden Bøh-manden og hans lede 
militærjunta. Det er her, du kommer ind i billedet! 
Myren Mark har brug for din hjælp til hans undercover 
befrielsesmission!
Påsken vil byde på mange måder at udfolde det nye 
internationale projekt på, bl.a. gennem legen Jun-ta’ 
fat, over gryderne med MyanMad og på vejen gennem 
MyanMarathon.

Gruppen sover og spiser ude

 80%
 
35%  85%

9
THE MAZE
Opgaveløsning, Nysgerrighed, Løb

Du vågner op! Du kan ikke huske hvor du kom fra, 
hvem du er, eller hvordan du kom hertil. Du må nu 
sammen med din gruppe, ved hjælp af et mystisk kort, 
forsøge at overleve i denne ubarmhjertige labyrint af 
gåder, fælder og mystiske beskeder. Du er en brik i en 
mystisk koncerns spil; Din eneste chance for overle-
velse er gennem samarbejde i en stærk gruppe. Slipper 
du levende ud at denne gådefulde labyrint?
Denne gruppe er for personer som med nysgerrighed, 
mod og vilje er villige til at sætte alt på spil for at løse 
mysteriet.

Gruppen sover og spiser ude

 50%
 
60%  60%

7
FRILUFTSNØRD
 Friluftsliv, Nørderi, Nysgerrighed

Vil du være lige lidt sejere end de andre, når du hop-
per i Fjällräven-buksen og bevæger dig ud i det fri? Så 
er FriluftsNØRD for dig.
Pasta og kødsovs på Trangia er sagen, men kan du 
bage boller, dampe fisk og lave en lækker isdessert? 
Det har regnet hele dagen, du er plaskvåd, men dine 
uldne sokker holder stadig dine fødder varme. Er det 
ren magi eller er der en god forklaring? Du kan nord-
vende dit kort vha. kompas, men hvad stiller du op når 
du ikke har nogen af delene og ikke aner hvor du er?
Alt dette og meget mere, skal vi arbejde med i Friluft-
sNØRD. Sammen skal vi udforske, forstå, forfine, forny 
og frem for alt nyde friluftslivet.

Gruppen sover, spiser og arbejder ude.

 50%
 
40%  85%

10
HULEMÆNDENE
Hulebygning, Hulehygning, For du vil gerne 
være med i hulen, ik’ mulle?

Er du også helt vild med at bygge huler? Er dit ynd-
lingssted din træhule i det store æbletræ i baghaven 
eller pudehulen under bordet? Så er dette gruppen 
for dig!
Vi skal bygge huler på alle tænkelige måder.  Højt 
oppe, langt nede, helt ude i skoven og huler, du slet 
ikke havde forestillet dig fandtes. Det er kun fantasien 
der sætter grænserne!
Leg og fantasi kommer til at spille en stor rolle, for 
hvad er en hule værd, hvis man ikke har det sjovt i 
den?

Gruppen sover, hygger og bygger ude.

 90%
 
30%  70%

Fantasi og kreativitet 
Leg, idéudvikling, tema
ramme, design, krea og 
påhitsomhed.

Udfordring
Puls, højt tempo, fysiske og 
psykiske udfordringer, sved 
på panden, skubben til 
grænser og nataktiviteter.

Kompetence
Tag med dig hjem, konk
rete idéer til arbejdet i FDF 
og tilegnelse af konkrete 
færdigheder.

Vi gør alt, hvad vi kan 
for at imødekomme dine 
ønsker. Oftest vil du få din 
1. eller 2. prioritet, men 
hvis gruppeønskerne er 
fordelt meget skævt, vil 
nogle få deres 3. prioritet, 
så vælg tre grupper, du 
kan forestille dig at være 
en del af. Du får at vide, 
hvilken gruppe du har 
fået, i deltagermailen, som 
kommer ca. to uger inden 
kursusstart. Den bliver 
også lagt på seniorkursets 
hjemmeside. 



11
EARTH 2
FriluftsLiv, InterstellarUdforskning,  
NyeDimensioner

JOBANNONCE
Astronauter søges
SKSA søger 24 astronauter til mission Guldlok-zonen. 
Missionen har til formål at finde Earth 2; en erstatning 
for planeten Jorden, hvor ressourcerne er ved at være 
brugt op.

For at komme i betragtning skal du:
• Være mellem 140 og 220 cm høj.
• Kunne sove og spise hvor som helst, når som 

helst og hvad som helst.
• Have gå-på-mod, være god til at løse proble-

mer og kunne klare en ekspedition hvor alt er 
anderledes.

• Kunne klare at udforske exoplaneter til fods.

Vi skal advare om, at der i det interstellare rum kan 
forekomme forskydninger i tid og sted, hvorfor din 
døgnrytme kan blive forskudt.

Gruppen sover og spiser ude

 85%
 
50%  50%

15
MODERN ADVENTURING
Teamwork, Orientering, Konkurrence

Er du vild med konkurrence og udfordringer? Er du 
tosset med friluftsliv i højt tempo, samt en fantastisk 
udsigt mens du samler de sidste kræfter du har i dig, 
for at nå hele vejen til sejr? Du kommer til at få nogle 
unikke oplevelser i en kombination af fart, høj puls og 
udfordrende opgaver i forskellige løbskombinationer. 
Du får trænet dine orienteringsskills og dine samar-
bejdsevner, men lærer også hvordan du selv laver et 
fedt Adventure Race for andre.
Hvad er et Adventure Race? Efter kurset vil du med 
garanti kende svaret på dette spørgsmål.

Gruppen sover og spiser ude

 15%
 
75%  60%

13
TEAM EASY ON
Leg, Temaramme, Cykel, Bevægelse

Efter at have været væk fra cykelsporten i mange år, 
grundet adskillige dopingsager, er cykelholdet Team 
Easy On klar til at genopstå. Holdets første træningslejr 
foregår i påsken, og sportschef Henning Primdahl har 
inviteret DIG med, da der mangler en stærk profil på 
cykelholdet, med lige præcis dine evner.
På træningslejren skal vi ikke okse op og ned af Alpe 
d’Huez. Vi skal afprøve alle de andre ting som en cykel 
giver os mulighed for, men stadig med cyklen som 
omdrejningspunkt.
Lige meget om du kører rundt på mormorcykel, 
tandem, den vilde racercykel, mountainbike eller væl-
tepeter, så er der en plads til dig på Team Easy On. Så 
tag din cykel med på træningslejr, og så ses vi i påsken!

Gruppen sover og spiser ude

 70%
 
60%  70%

14
ALT PÅ SPIL - JACTA EST ALEA
Spil, Strategi, Samarbejde

Er du klar til at træde ind på spillepladen, og slå dine 
venner hjem? Denne gruppe er for dig der tør at sætte 
alt på spil, og kæmpe for den endelige sejr.
I denne gruppe er det lige så vigtigt at kunne arbejde 
sammen og forhandle, som at vide hvornår det bedst 
kan betale sig at stikke en kniv i ryggen på sin nærme-
ste allierede.
Både held og vilje er afgørende, når man vil rejse sig 
fra et nederlag.
Når terningerne er kastet, og spillet er i gang er det 
kun spillets regler som sætter grænserne - men du er 
med til at beslutte hvilke regler der gælder.
I sidste ende er der kun én vinder.

Gruppen sover og spiser ude

 50%
 
65%  35%

12
EN NY DAG TRUER
Katastrofer, Overlevelse, Førstehjælp og 
 Turplanlægning

Antallet af natur- og menneskeskabte katastrofer stiger 
hvert år over hele verden. Fly forsvinder, krydstogt-
skibe forliser, ebola smitter og naturen raser.
Nu er det sket. Verden er væltet. Larmen fra menneske-
mylderet omkring dig er reduceret til nogle få afsides 
skrig. Tilbage står du med dine venner. Hvad gør I nu?
På kurset lærer du om overlevelsesteknikker, vild-
marksførstehjælp og branddynamik. Den viden bruges 
til at træffe hurtige beslutninger, der har afgørende 
betydning for dig og dine venners liv. Vil du overleve 
eller være en del af en ussel statistik? Valget er dit!

Gruppen arbejder, sover og spiser ude

 50%
 
60%  80%

16
DE OVERLEVENDE
Adventure, Strategi, Forhandling

Til hvem end der stadig er derude…
Vi ved ikke hvad der er sket, hvor omfattende det 
er og hvilke konsekvenser det har for verden som vi 
kender den. Vi så atomskyerne rejse sig mod himlen. 
Vi er en gruppe overlevende og flere er draget ud for 
at undersøge de nærmere omstændigheder omkring 
eksplosionerne og vores muligheder for overlevelse. 
Ingen er endnu vendt tilbage.
Ud fra af asken af det gamle samfund skal du kæmpe 
for dine såvel som gruppens interesser og frem for alt 
overlevelse i en ny verden.
En gruppe for dig som gerne vil have udfordrende 
aktiviteter, krydret med strategi, debat og forhandling.

Gruppen sover og spiser ude

 90%
 
70%  40%

GRUPPER



18
FAMILIA SUPRA OMNIA
Tema, Løbsaktiviteter, Rå handlekraft

Farer lurer om hvert et hjørne! Du bliver nødt til at 
bruge din opfindsomhed, for der er nogen efter dig, 
og samtidig skal du kæmpe hårdt for at beskytte dit 
dyrebareste eje. Familien betyder alt - her kommer 
øjeblikket, hvor du skal passe på andre, før du tager 
dig af dig selv.
Kan du prioritere? Kan du bruge både hænder og 
hjerne? Kan du holde lav profil, når presset er størst?
Så smid alt hvad du har og bliv en del af påskens mest 
intense familie.

Gruppen sover og spiser ude

 60%
 
75%  50%

20
THE MYSTERY OF SKY 
MOUNTAIN
Vanvid, Udfordring, Temaramme

”LØØØØØB!!!!!”, htøre du din Kndvravat rbåe bag dig. 
Du merækr hdroavn din plus sgietr på din hlas, dnie 
mlskeur sdepæns og dnie sanesr særkeps. Du leøbr. 
De adrne karlver. I lfteør. I er rdsæleslagsne. Du ved, 
der kun er et setd I må vræe. Uisdgten. Du tkneær kun 
på uigdsten. Det etsnee setd I kan smlae jrees tkaner, 
jrees gdeår, jrees sipllebkkrier. Det eesnte setd hovr 
I kan se. I stppoer plidguelsg op. I sekimtr tpepon. 
Tpepon som I har set så mngae ggane før. I kgiger på 
hnainedn. ”Hdavorn knnue det kmome så vidt?”, senys 
at vræe det eestne søpågrmsl. Dsevrræe har I tisnud 
savr. I må gå blaæsngs. I må gå rdnut. Der er 1001 vjee, 
men kun 1 udvej.

Gruppen sover og spiser ude

 30%
 
100%  70%

17
AVATAR – ABOVE AND BEYOND
Træklatring, Avatar-temaramme, Udfordring

Din planet Pandora er ved at blive invaderet af 
kæmpemæssige maskiner, som vil ødelægge det mest 
dyrebare du kender – Naturen. Træerne er dit hjem, 
du sover her og lever hele dit liv her. Saml din stamme 
og vær klar til at kæmpe for jeres og planetens 
overlevelse!
Gruppen beskæftiger sig med træklatring i en ander-
ledes ramme, hvor du vil møde nye og udfordrende 
klatreaktiviteter. Gruppen arbejder i et højt tempo, der 
bliver forventet meget af dig både individuelt og dine 
evner til at være en del af gruppen. Der vil forekomme 
fysisk udfordrende aktiviteter og nataktiviteter. 
Det er ikke et krav at have grundkursus i træklatring 
for at deltage i gruppen.

Gruppen sover og spiser ude

 55%
 
80%  65%

19
LESS IS MORE
Bushcraft, Survival, Teamwork

Du lever i en materialistisk, evigt online verden, hvor 
alting er tilgængeligt for dig på alle tidspunkter. Denne 
overflod har gjort dig doven, og fjernet din evne til 
at tænke selvstændigt – I Less Is More vil vi give dig 
selvstændigheden tilbage. Vil du være med til at tage 
et skridt tilbage, så snør støvlerne, slib kniven og gør 
dig klar til at overleve en påske på Sletten, hvor dine 
hænder og dit hoved bliver dine vigtigste redskaber. 
Du kan mere med mindre.
I ”Less Is more” kommer vi til at gå langt med rygsæk, 
tænde bål med de bare næver, blive udfordret på 
evnen til at samarbejde, og leve i og af naturen.

Gruppen sover og spiser ud.

 20%
 
100%  47%

GRUPPER



HVEM
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra det 
halvår man fylder 15 år til det halvår man 
fylder 19 år).

TID OG STED
Start: Onsdag den 1. april 2015 kl. 16:30 
på Svend Åges Mark, (bemærk at bus-
serne kører fra Skanderborg st. kl.16:00).        
Slut: Mandag den 6. april 2015 kl. 09:30 
på Svend Åges Mark, kører busserne til 
Skanderborg st.
Hele kurset foregår på FDF Friluftscenter 
Sletten, 8680 Ry.

BEMÆRK
Det er et vigtigt princip for kurset, at 
man deltager i HELE kursusperioden. Det 
betyder, at man f.eks. IKKE kan komme 
senere eller tage hjem før tid, fordi man 
skal noget andet. Kun i helt specielle 
tilfælde kan der dispenseres for denne 
regel af kursuslederne. Almindelige 
begivenheder som fødselsdage og alle 
øvrige familiefester er ikke grund til at 
opnå dispensation.

PRIS
Kurset koster i alt 1815kr.
Kredsens kasserer får en regning for din 
deltagelse efter kurset, hvor rejsegodtgø-
relse automatisk er modregnet jvf. 
FDFs generelle retningslinjer for rejse-
godtgørelse som kan findes på FDF.dk.

TRANSPORT
Der vil være bustransport mellem Skan-
derborg station og Sletten, både ud og 
hjem, arrangeret og betalt af kurset.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

VI SES!
Du kender rytmikken, vi 

spiller musikken.
Ind på Fjæsen og like dit 

gruppevalg, 
Stalk din kommende 

 kursuskæreste 
og chat med gamle venner...

Du skal selv sørge for, at komme til 
Skanderborg station med planmæssig 
ankomst senest onsdag den 1. april kl. 
16.00. Hjemtransport fra Skanderborg 
station med planmæssig afrejse tidligst 
mandag den 6. april kl. 10.00. Bestil 
gerne pladsbilletten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Du kan ca. en måned efter kurset se 
gruppernes kompendier på  
www.leder.fdf.dk.
Alle grupper lægger vægt på stor over-
førselsværdi fra kursus til kredsarbejde, 
og at teori er koblet op på praksis.
Der er normalt 20-24 deltagere i hver 
gruppe og tre instruktører. Gruppen er 
sammen hele ugen.

KURSETS FORMÅL
Seniorkurset er en del af FDFs lederud-
dannelse.

Det er FDF seniorkursernes formål at:
∙ Møde seniorerne med en vedkom-

mende forkyndelse, der vækker til 
eftertanke.

∙ Give seniorerne en forståelse af FDFs 
værdigrundlag og lederideal.

∙ Styrke seniorernes engagement i 
kredsarbejdet.

∙ Lære seniorerne en række brugbare 
FDF færdigheder gennem oplevelser 
og udfordringer.

∙ Lade seniorerne opleve et stærkt og 
givende fællesskab.

TILMELDING
Tilmeldingen er bindende, hvilket bety-
der at hvis du tilmelder dig og ikke kan 
komme med alligevel, så får din kreds 
stadig en faktura.
Tilmeldingen foregår elektronisk på FDF.
dk/kursus
Husk at tale med din kredsleder og dine 
forældre (hvis du er under 18 år) inden 
du tilmelder dig.

TILMELDINGSFRIST
Søndag den 1. marts 2015.

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du et vel-
komstmail med program, en hilsen fra 
dine instruktører og praktiske oplysnin-
ger. BEMÆRK: Deltagerbrevet kommer 
pr. mail, og vil også blive lagt på hjem-
mesiden. Hvis du ikke lige kan finde det i 
din indbakke så tjek dit SPAMfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddannel-
se. Du får bevis for din deltagelse tilsendt 
pr. mail ca. to uger efter kurset.

FØLG MED PÅ NETTET
www.FDF.dk/sks
www.facebook.dk/seniorkursus.sletten

HVIS DU VIL VIDE MERE…
Hvis du vil vide mere, så tjek hjemme-
siden. Ellers er du altid velkommen til  
at kontakte kursuslederne.

Majken Østergaard              
majken@fdf.dk
Telefon: 4173 1152

Jonathan Kunisch
jonathankunisch@gmail.com
Telefon: 2834 0100


