
EUROCAMP 2015
INTERNATIONALT SOMMERKURSUS I BELGIEN

Mød spændende unge fra hele Europa!

Internationalt sommerkursus er en fremragende måde at få 
fælles oplevelser, møde nye kulturer og lære unge fra hele 
Europa at kende. Vi skal lege, hygge, spise, diskutere, lære 
og grine sammen, og du kommer med garanti hjem med nye 
oplevelser og inspiration. 



EuroCamp er et internationalt ungdomskursus for 
unge i frivillige organisationer mellem 16 og 18 år fra 
hele Europa. På kurset får du mulighed for at lege, ud-
veksle ideer og lære sammen med unge i et interna-
tionalt fællesskab.

Temaet på årets EuroCamp er stadig under udvikling, 
men ligesom på så mange andre ture, både nationalt og 
internationalt med FDF, er det oplevelsen som helhed, 
du vil huske når du kommer hjem. Du vil opleve hvor 
sjovt og interessant det er at møde unge fra hele Eu-
ropa, og udveksle ideer og lære fra hinanden. På kurset 
vil du møde folk fra ungdomsorganisationer rundt om 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

i hele Europa, diskutere erfaringer og møde de andre 
organisationer og deres traditioner på nærmeste hold!
EuroCamp 2015 bliver afholdt i Belgien, hvor vært-
sorganisationen vil være den store organisation Chiro, 
som typisk også møder talstærkt op på FDFs landslejre. 
Det betyder, at der helt sikkert vil blive mulighed for at 
lege en masse nye lege, hvilket Chiro efterhånden er 
kendt for, samtidig med at der også bliver rig mulighed 
for at opleve landet vi befinder os i!
Kurset afholdes under den Europæiske paraplyorgani-
sation, der hedder FIMCAP. FIMCAP er en sammenslut-
ning af kristne ungdomsorganisationer i Europa, hvor 
FDF hvert år sender deltagere til mange fantastiske ak-
tiviteter. Der er en god blanding af meget forskellige 
organisationer, så du vil helt sikkert kunne opleve lege, 
aktiviteter og fællesskab på en anderledes måde.  At 
tage på internationalt sommerkursus kræver mod på at 
prøve noget nyt. Til gengæld kommer du hjem rig på 
oplevelser, ideer og nye venner fra hele Europa. Du vil 
således vende tilbage til Danmark i midten af august 
godt fyldt op med motivation og oplevelser, inden sko-
len og arbejde starter igen.

Tid og sted
31. juli til den 7. august 2015.
Belgien
Vi mødes i Danmark og rejser sammen til Belgien. Til 
det skal man muligvis lægge en ekstra dag i hver ende 
til at rejse. 

Deltagere
Unge mellem 16 og 18 år fra hele Europa, der er aktive 
i kirkelige ungdomsorganisationer. 

Pris og rejsegodtgørelse
Kurset koster 2212 kr.
Transport er inkluderet prisen jf. FDFs gældende regler 
for rejseudligning. Lommepenge skal du selv med-
bringe. Kredsens kasserer får en regning for din delt-
agelse efter kurset. 

Kursussprog
Det fælles sprog på kurset er engelsk, men det er ikke 
noget krav, at du kan tale flydende eller forstå perfekt 
engelsk. Med engelsk fra folkeskolen og godt humør 
kommer du langt. 

Tilmelding
Du skal tilmelde dig kurset online på www.fdf.dk/kur-
sus Dette skal du gøre senest den 17. maj. Få dage eft-
er 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
Peter Alkjærsig
29 60 31 46
peter.alk@hotmail.com


