No Place for Poverty?!

Kom med til Litauen!

Det bliver nyt, det bliver spændende, det bliver lærerigt og du
lærer både et nyt sted og nogle
nye mennesker at kende - de internationale eventyr venter! Tag din
bedste ven fra kredsen eller kursus
under armen og find dit #ståsted i
verden!

Litauen

Euro Camp holdes i Litauen, hos FDF’s
søsterorganisation Ateitis. Du kommer til
at være i byen Samogitia, som er en nordvestlig region i Litauen. Regionen har sin
egen særlige dialekt og kulturhistorie.

Tid og sted
Kurset foregår d. 19.-25. aug. 2018.
Vi mødes i København og rejser sammen til Litauen.
Deltagere
Unge fra 16 år og op fra hele Europa. Kursussproget er engelsk og folkeskoleniveau er helt fint. Du mødes med holdlederen og de andre deltagere fra FDF i Danmark og I rejser

Unge fra hele Europa

På kurset vil du møde folk fra ungdomsorganisationer rundt om i Europa, lære om
deres traditioner og skabe nye venskaber!
Formålet med turen er at opleve, hvor
sjovt og interessant det er at møde unge
fra hele Europa, og at udveksle idéer og
lære fra hinanden.

sammen til og fra Litauen. Tilmeld dig med dine FDF-venner
og kom afsted!
Pris
Kurset koster 2.250 kr. Prisen dækker flybillet, ophold, mad
og kursus. Lommepenge skal du selv medbringe.
Tilmelding
Du skal tilmelde dig kurset online på fdf.dk/tilmeld senest d.

No Place for Poverty?!

Titlen på årets Euro Camp er ”No Place
for Poverty?!” og det kommer til at handle
om social inklusion og om, hvordan vi kan
inkludere flere i fællesskabet, især med
fokus på de mennesker i Europa, som er
fattige. På Euro Camp bliver du klogere
på emnet og på hvordan man kan arbejde
med det hjemme i sin kreds.

15. juni 2018. Få dage efter denne dato får du at vide om du
er optaget. Det er VIGTIGT, at du skriver dit fulde navn som
det står i dit pas. Husk desuden at tjekke udløbsdato i dit pas
inden du melder dig til.
Deltagerbrev
Senest 2 uger før kursets start får du et deltagerbrev med
program og alle praktiske oplysninger.
Kontakt
Holdleder Niels Rich
Mail: nielsrichnr@gmail.com
Tlf. 30140362

