Crossing barriers
and borders in
Europe

Kom med til Finland!

Vil du møde unge ledere fra hele
Europa? Og vil du blive klogere på,
hvordan vi åbner vores FDF-kredse op for nye mennesker? På kurset kan du sammen med 60 andre
unge fra hele Europa bruge en
uge på leg, læring og international indsigt. Kom med og mød dine
nye europæiske venner! Tag din
bedste ven fra kredsen eller kursus
under armen og find dit #ståsted i
verden!

At krydse grænser

I et herligt sammensurium af seriøse problemstillinger og legende sociale arrangementer
vil Eastercourse 2018 udforske hvordan vi som
organisation kan åbne os op for minoriteter,
og hvordan disse oplever diskrimination og
udelukkelse i dagens Europa. Kurset vil lære og
give dig redskaber til at starte en interkulturel
dialog gennem diskussioner, leg og workshops i
din egen kreds.

Tid og sted
Kurset finder sted fra d. 25. marts til d. 1. april 2018 i Finland i Kirkkonummi lidt udenfor hovedstaden Helsinki.
Deltagere
Alle deltagere er 18-25-årige fra hele Europa. Du vil rejse
til og fra Finland med holdlederen og de andre FDF’ere.
Tilmelding
Tilmelding sker på fdf.dk/tilmeld senest d. 19 feb. 2018.
HUSK at skrive dit fulde navn, som det står i dit pas. Tjek

Unge fra hele Europa

Kom med og mød andre unge ledere fra hele
Europa mellem 18 og 25 i de tusinde søers
land, Finland. Dette er en unik mulighed for at
lære andre unge europæere at kende, udveksle
idéer og udvide din horisont. Vi skal lære, lytte
og lege og udvide vores kulturelle forståelse
af Europa og af de mennesker, der kommer til
Europa i disse år.

også udløbsdatoen på dit pas, inden du tilmelder dig, og
at du er i besiddelse af det blå sygesikringskort.
Pris
Prisen for kurset er 2250 kr. som dækker rejse, ophold,
mad og kursus. Kursusprisen opkræves automatisk hos
din kreds. Du skal selv medbringe lommepenge.
Praktisk
Vi rejser sammen fra København. Du vil modtage et deltagerbrev senest to uger før kursets start med nærmere

Kurset

På kurset opnår du viden om og indblik i,
hvordan du kan være en del af en interkulturel dialog, lære at blive i stand til at inkludere minoriteter i din lokale kreds og opnå en
forståelse for nogle af de grunde til og konsekvenser af strukturel diskriminering, som minoriteter kan opleve.kreds.

information om afrejse, program og alle praktiske oplysninger.
Kontakt
Holdleder Kirstine Schøler Hjort
Mail k.schjort@outlook.dk
Telefon 23 92 32 02

