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Luk øjnene, sæt dig ned og læn dig tilbage.
Ta’ en dyb indånding og mærk efter–
Du keder dig derhjemme og trænger til spas.
NO WORRIES!!
Camping Á la carte lover fællesskab, udeliv, leg,
udfordring og sidst men ikke mindst -  
knaldhamrende lækkert selskab!
Tag campinghabitten på,
find din indre petanquespiller frem,
og mød os på:

Camping Á la carte
og grill –
kom og få en refill!

Camping Á la carte1.

Slip din indre turboflue løs til et fedt kursus fyldt med 
musik. I skal lave et vildt MGP show og spille sange som 
“Tro på os to”,  “Du ser den anden vej” og “Den første 
autograf”. Missionen er den fedeste koncert Kongeådalen 
har set og sætte stemningen på seniorfestival!
Meld dig på her, hvis du kan li’ at spille musik eller synge, 
og hvis du vil være med til at gøre dette års påskekursus 
på KE bedre end nogensinde.

Gruppen sover og spiser inde.

MGP2.

<Transmission afkodet>//
””P.I.N.K Agency søger nye agent aspiranter til optræning 
og mission af den tophemmelige slags. Træningen 
vil indeholde kodning og afkodning af hemmelige 
oplysninger, spionage, skurkekonflikt håndteringen m.m. 
Så er dette et job for dig, så pak dine solbriller, din avis 
med kighuller og din bedste pibe og meld dig her. 
Opholdet på agentskolen er med kost og logi 
indendørs, dog vil der på missioner kunne ske bespisning 
udendørs””
//<transmission slut>

P.I.N.K Agency4.

Vi har brug for DIN hjælp til at finde de stjålne 
arkæologiske artefakter fra national museets hemmelige 
afdeling for meget værdifulde genstande. Det vil blive 
en hæsblæsende oplevelse, hvor du vil blive presset til 
det yderste. Vi skal langt omkring og forvent det 
uforventlige. Kan du samarbejde til at løse en opgave 
under stress? Er DU klar til det vildeste adventure race?

Gruppen sover og spiser både inde og ude.

The Indiana
Jones Adventure5.

Har du en indre kunstner gemt i dig? Føler du, at dit 
geni bliver begrænset af faste rammer, gamle pensler 
og dårligt indeklima? Så er gruppen masterpiece noget 
for dig! Sammen rykker vi ud af krealokalet og giver den 
gas. Vi skal lave kunst, som du aldrig har set det før. Det 
bliver vildt, det bliver stort og det bliver anderledes. Er 
du klar til at udfordre din kreative side? Så kom med.

Gruppen sover og spiser inde

Masterpiece3.

Grupperne

a
Ved hver gruppe er et barometer på mellem 1 og 3 felter. 
Det beskriver hvor hård gruppen er eller hvor stærkt det 
skal gå. Niveauerne er beskrevet herunder:

1: Du vil gerne snitte en ske, løse en gåde eller lege en 
leg mens du får snakket med de andre deltagere. Her 
er masser at tage sig til - men det kræver ikke de store 
fysiske anstrengelser. Du sætter pris på din nattesøvn og 
kan bedst med gruppe program i faste rammer. Her kan 
alle være med!

2: Du vil gerne møde nye venner, men er heller ikke 
bange for at gå 8 km, eller holde dig klar til en uventet 
opgave. Du ser frem til en pink påske med både stille og 
vilde udfordringer.

3: Du er altid på vej - og ser kun fremad. Du kan sagtens 
flytte dig selv i 16 timer om dagen, 3 timer om natten og 
spise din aftenmad på farten. Du forventer at sove dig 
igennem den første uge efter kurset.

Barometeret:



Bacontræet blomstrer, troldetønderne rasler, 
enhjørningene stejler og rektor spiser blomkål.
Alt er muligt, alt er sket. 
Slikket kan smage af alt, 
fra sure tæer til flæskesvær.
Velkommen til det usynlige universitet.
Her er det kun fantasien, der sætter grænser!
Vi skal lege i det magiske univers, og gøre det umulige 
muligt.

Gruppen sover inde
Spiser, hvor vi mad kan finde
Aktiviteter og mad både inde og ude
kindhest, snot og klude.

Magiens farver6.

Brænder du for udelivet, ødemarken og opdagelser? 
Så er dette gruppen for dig. Vi vil give dig færdigheder 
inden for orientering, førstehjælp og friluftsliv, så du 
sammen med din patrulje kan blive sendt på ekspedition 
ud i det ukendte. Du og din patrulje vil være væk 
hjemmefra i længere tid i ukendt terræn, hvor I er 
afhængige af jeres rygsække, samarbejde og viljestyrke.

Siriuspatruljen7.

Alle skal have chancen for lejrlivet, også selvom man 
ikke har prøvet det før. Gruppen er for dig, der altid 
har tænkt på hvordan livet i en lejr er og hvad dette 
indebærer. Gruppen vil arbejde med at give dig en basal 
oplevelse af lejrliv og alle dets aspekter. Du vil stifte 
bekendtskab med emner som: pionering, bål, opsætning 
af telt/lavu, madlavning, hygiejne og lejrsysler.

Gruppen sover ude og laver aktiviteter ude.

[ˈlɑjˀʌˈliwˀ]8.

Har du det, der skal til for at være en ægte kylling? 
Ræven har stjålet vores gyldne majskolber og truer med 
at tage Høne-Pøne næste gang. Han må stoppes! Vi må 
forberede os på det værste. For at gøre os klar til kamp, 
må vi i træning. Vi har en ordentlig spandfuld 
træningslege, som nok skal få os klar til at narre ræven, 
så vi kan få vores majs igen. Vi skal i påsken spise en 
masse majs, sikre vores hønsegård mod fjenden. Vi skal 
tage os godt af vores æg OG vi skal se om vi kan få vores 
majskolber tilbage! Er du kyk?

Gruppen sover og spiser inde

Kampen
om de gyldne majs9.

a
Du står med fremtiden i din hule hånd, og skal spille 
dig igennem en civilisations tilblivelse. Hvordan vil du 
prioritere mellem krig, kultur, resurser og viden? Vil din 
civilisation blive husket i al evighed eller blive glemt 
imorgen?
I påsken skal du bruge dine evner sammen med andres, 
til at skabe fremskridt. Hvis du har lyst til at vække 
spillet til live, samt træffe beslutninger, der er afgørende 
for civilisationen, er dette gruppe for dig. Hvad skal din 
civilisation stå for? 

Gruppen sover og spiser inde.

Civilisationernes kamp10.

Grupperne



Tid og sted: 
Onsdag den 1. april kl. 2000 til mandag den 6. april kl. ca. før 1000 
Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19, 6660 Lintrup 

Pris: 
Prisen er 995 kr. pr. deltager. Beløbet bliver opkrævet af kredsenes kasser efter kurset. Der er ingen rejseudligning, da prisen allere-
de er helt i bund. 

Deltagerbrev og kursusbevis: 
Deltagerbrev hvor du kan se hvilken gruppe du er kommet i, bliver sendt ud i ugen før kursets start. Efter kurset udleveres kursus-
bevis. 

Om kurset: 
Du skal vælge en gruppe du kunne tænke dig at deltage i under kurset. Da der kan være begrænset med plads på de enkelte grup-
per, bedes du også vælge en anden gruppe i tilfælde af, der ikke er plads på den første. 

Ledelse: 
Dette års kursusleder er Kongeådalens Efterskoles forstander Tina Mätzke Knudsen og FDF’er Morten Schmidt. 

Formål: 
At give seniorvæbnerne en forståelse af FDF’s værdigrundlag og lederideal. At lære dem brugbare FDF-færdigheder igennem 
oplevelser og udfordringer. At møde seniorvæbnerne med en vedkommende forkyndelse, der vækker eftertanke. 

Yderligere information: 
Deltagerbrevet vil indeholde rejseinformation, pakkelister og andet nyttig information. 
Har du spørgsmål til kurset kan disse henvendes til Tina via mail på fdf@keskole.dk eller via tlf. på 74855333 

NB: Tilmeldingsfrist 1. marts 

Tilmeldingen sker via FDF.dk 

Information


