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Det er noget ganske særligt at tage på kursus i FDF som 
 seniorvæbner og senior. Du vil mærke fællesskabets sus, når 
du og hundredvis af andre unge fra hele landet mødes og 
knytter venskaber for livet. I vil grine sammen, fordybe jer 
sammen og kaste jer ud i sjove og fantasifulde aktiviteter 
sammen.

Heldigvis går vi et efterår i møde fyldt med store kursusople-
velser for dig og dine venner fra kredsen. Hvad med at udfor-
ske fremmede planeter, grave efter guld eller lade lykkehjulet 
afgøre din skæbne på et seniorvæbnerkursus? Redde verden 
fra zombierne, opklare mystiske mord eller finde sagnom-
spundne væsener i skoven på et seniorkursus? Du kan også 
se frem til en weekend i de højere luftlag, mens du uddanner 
dig til træklatreinstruktør, eller rejse ud i verden og møde 

unge fra andre kulturer. Eller måske vil du bare gerne spille en 
masse musik - og så er Efterårskursus det helt rigtige for dig.

Vi er særligt opmærksomme på dig, der skal af sted på kursus 
for allerførste gang. På alle FDFs kurser står dygtige instruk-
tører klar til at tage godt imod dig. Du kan tage af sted alene 
eller hive vennerne fra kredsen med, så I sammen får en 
uforglemmelig kursusoplevelse.

Uanset hvilket kursus du vælger, er du garanteret en oplevelse 
ud over det sædvanlige. Når du vender hjem igen, har du ryg-
sækken fuld af brugbare værktøjer, som du kan bruge hjemme 
i din kreds og videre i livet.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på FDFs kurser!

Efteråret er spækket med
store kursusoplevelser for dig!
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KURSUSSTEDER HARDSYSSEL EFTERSKOLE OG RYSENSTEEN
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DIT FØRSTE LEDERUDDANNEL-
SESKURSUS I FDF
7.-8. klassekursus er for dig, der ikke 
har været på kursus i FDF før. Her bliver 
du klogere på FDF og dig selv, samtidig 
med at kurset forbereder dig på måske 
at blive lederassistent i kredsen. Et kur-
sus er lidt som at være på lejr, hvor man 
også får lov til at lære en masse nyt.

Udfordringer for både knold og krop 
Der er undervisning i kristendom, hvor 
du kommer til at snakke med jævnaldre-
ne om det at tro. Der er dramatik, hvor 
vi leger os frem til en masse grin. Og så 
skal vi snakke om FDFs ambition og vær-
dier. Din hjerne vil blive udfordret. Bliver 
du allerede nu forpustet? Det skal du 
ikke, for din krop bliver også udfordret i 
form af løb, leg og ballade.
Der vil blive grinet og svedt, tænkt og 

talt, og sammen får vi masser af tid 
til sang, musik, hyggelige timer med 
fortælling, lege og traveture i mørket. 
Vi bor ikke på hotel, så alle hjælper til 
med det praktiske såsom madlavning, 
rengøring og opvask. På den måde 
lærer du også de andre deltagere meget 
bedre at kende. 

Både sjovt og trygt 
Det bedste af det hele er, at det er både 
sjovt og trygt at tage på 7.-8. klasse-
kursus. Det er nemlig et ret lille kursus, 
hvor alle lærer hinanden rigtig godt 
at kende, så man senere kan tage på 
andre større kurser i FDF og allerede på 
forhånd kende nogen af de andre.

Blot et minus 
Der er kun et enkelt minus – du kan kun 
deltage på et 7.-8. klassekursus én gang. 

Det gode er, at du får en oplevelse for 
livet, og at der er masser af andre kurser 
i FDF bagefter.

Eksempel på et dagsprogram
07.30 Go’morn’-lysning
08.00 Flag og morgenmad
09.00 Formiddagsprogram
12.00 Frokost
13.00 Vi pauser den
14.00 Eftermiddagsprogram
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenprogram og hygge
22.30 Mørkning
23.00 Ro

1
RYSENSTEEN
Rysensteen ligger midt i København og huser 
blandt andet FDFs Forbundskontor.
Kurset starter mandag eftermiddag på Københavns 
Hovedbanegård “under uret”, hvorfra der er fælles 
gåtur til Rysensteen. Kurset slutter på Hovedba-
negården fredag formiddag. Endelig start- og 
sluttidspunkt sendes ud pr. mail i god tid inden 
kursets start. 

FDF Bycenter Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V

Du kan vælge mellem to kurser

2
HARDSYSSEL EFTERSKOLE
Hardsyssel Efterskole er en FDF-efterskole nær 
Struer. 
Kurset starter mandag eftermiddag på Struer 
Station. Herfra er der fælles transport til Hardsyssel 
Efterskole. Kurset slutter på Struer Station fredag 
eftermiddag. Endelig start- og sluttidspunkt sendes 
ud pr. mail i god tid inden kursets start. 

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2
7600 Struer



57.-8. KLASSEKURSUS • FDF UDDANNELSE

PRIS
1.637 kr. pr. deltager.
Kredsens kasserer får en regning for din 
deltagelse efter kurset. 

REJSEGODTGØRELSE
Der ydes rejsegodtgørelse efter FDFs 
gældende retningslinjer, der kan findes 
på FDF.dk/uddannelse.

TRANSPORT
Skal du på Rysensteen, er der fælles 
gåtur fra Københavns Hovedbanegård. 
Instruktørerne vil være til stede i god 
tid. 
Skal du på Hardsyssel Efterskole, er 
der fællestransport fra Struer Station. 
Instruktørerne er på stationen i god tid, 
klar til at tage imod dig.

INDKVARTERING
Deltagerne indkvarteres i 2-, 4-, 6-  
eller 8-mandsrum med piger og drenge 
hver for sig.

DELTAGERBREV
Senest ti dage før kursets start får du 
et deltagerbrev per mail med praktiske 
oplysninger. Hvis du ikke kan finde det i 
din indbakke, så tjek dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, 
og du får et bevis for din deltagelse.

TILMELDING
Jo hurtigere du tilmelder dig, jo større 
chance har du for at komme med. Du 
skal tilmelde dig senest 16. september 
2018 via FDF.dk/tilmeld.
Efter sidste tilmeldingsfrist modtager 
du en mail om, hvorvidt du har fået en 
plads på efterårets kursus. 
Der er et begrænset antal pladser, som 
vil blive fordelt efter først-til-mølle-
princippet. Det er derfor en god idé 
at tilmelde sig i god tid, hvis du har et 
bestemt sted, du gerne vil hen. Tilmel-
dingen er bindende. Afbud accepteres 

kun ved dokumenteret sygdom. På hvert 
kursus er der højst plads til seks delta-
gere fra hver kreds.

FOTOTILLADELSE
Med din tilmelding tillader du offentlig-
gørelse af billeder taget af dig på kurset 
på FDFs hjemmeside og i andre af FDFs 
skrevne medier.
Ønsker du ikke dit billede offent liggjort, 
skal du skrive det i forbindelse med din 
tilmelding.

KONTAKTPERSON
Majken Østergaard Frederiksen
majken@fdf.dk
41 73 11 52
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FDF gennemfører årligt fem til seks 
ugekurser for unge i 7.-8. klasse. Vi har 
en lang tradition for disse kurser i FDF. 
Man kan kun deltage på kurset én gang. 
Kurset ligger i skolernes ferie, men 
elever fra 8. klasse kan søge om fri, hvis 
den unge skal på kursus i en undervis-
ningsuge.

Erfaringen viser, at en overvejende 
del af deltagerne senere påtager sig 
lederansvar i foreningslivet. For FDF-
medlemmer er kurset første trin i 
Landsforbundets lederuddannelse, og 
det supplerer således den lokale uddan-
nelse, som mange af de unge også er 
ved at begynde på.

Kursusprogrammet afspejler det bedste 
i nutidigt dansk foreningsliv. Både i 
undervisningen og det øvrige samvær 
fokuseres der på de unges adfærd i for-
hold til gruppen, samfundet og naturen. 
I teori og praksis øver deltagerne sig i at 
lede og organisere og skal derved opnå 
forståelse af, hvad medbestemmelse og 
medansvar betyder.

Der gives i programmet særlig prioritet 
til følgende områder: 
• kristendomskundskab
• friluftsliv, natur og orientering
• sang og musik
• leg og idræt

 FORMÅL
Det er 7.-8. klassekursernes formål at:
• give deltagerne en indføring i 

kri- stendommens grundbegreber 
samt en oplevelse af kristendom-
men som nærværende og betyd-
nings- fuld.

• bevidstgøre deltagerne om deres 
muligheder og ansvar som unge i 
et moderne demokratisk samfund 
og som medlemmer af en demo- 
kratisk organisation.

• give deltagerne en forståelse af 
FDFs ambition og generelle værdi-
er samt styrke deltagernes engage- 
ment i det lokale foreningsarbejde.
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SENIORVÆBNERKURSUS MSE 13.-19. OKTOBER 2018

ALDERSGRUPPE 13-14 ÅR

TILMELDING FDF.DK/TILMELD

KURSUSSTED  MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE
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FORMÅL
Kursets formål er, at du som seniorvæb-
ner får:
• en oplevelsesrig start på FDFs lederud-

dannelse, som motiverer og inspirerer 
dig til at fortsætte som leder i kreds og 
landsforbund. 

• en vedkommende forkyndelse, der 
vækker eftertanke.

• en række brugbare færdigheder til dit 
fortsatte engagement i FDF.

• del i et forpligtende fællesskab, hvor 
den enkelte tager ansvar for sig selv og 
andre, og dermed et ståsted at møde 
verden fra. 

ER DU AF STED FOR FØRSTE 
GANG?
Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe 
dig, der ikke har været med før. Du er 
fx velkommen til at tage af sted første 
gang sammen med en, du kender. Som 
ny deltager på FDF Seniorvæbnerkursus 
MSE kan du finde en kursusmakker, som 
du vil være i gruppe med. I skal selvføl-
gelig vælge de samme grupper, og så 
skal I sørge for at skrive hinandens navne 
i bemærkningsfeltet til slut i den digitale 
tilmelding. Så gør vi alt, hvad vi kan, for 
at få jer i samme gruppe. Vi glæder os til 
at tage godt imod dig for første gang på 
FDF Seniorvæbnerkursus MSE. 

VALG AF GRUPPE
Du skal på forhånd vælge tre grupper, 
som passer til dig. På kurset gør vi alt, 
hvad vi kan, for at imødekomme dine 

ønsker, og oftest vil du få din første- eller 
andenprioritet. Hvis gruppeønskerne er 
fordelt meget skævt, vil nogen dog få de-
res tredjeprioritet. Du får at vide, hvilken 
gruppe du er blevet en del af, i velkomst-
mailen, som du modtager senest en uge 
inden kursusstart.
I gruppebeskrivelserne på næste side 
kan du læse om de enkelte gruppers 
aktiviteter samt praktiske oplysninger, 
såsom hvordan du sover, spiser, og på 
hvilke måder du bliver udfordret. 
Du er sammen med din gruppe hele 
ugen. Der er normalt 15-20 deltagere 
i hver gruppe og tre instruktører. Alle 
grupper lægger vægt på det sociale og 
det at høre til på kurset, så du hurtigt 
føler tryg i vores store forsamling og de 
nye rammer.

HVEM 
Kurset er for alle seniorvæbnere i alde-
ren 13-14 år – fra det halvår du fylder 13 
år, til det halvår, du fylder 15 år. 

TID OG STED 
Start: Lørdag d. 13. oktober kl. 14 på 
Roskilde Station.
Slut: Fredag d. 19. oktober kl. 10.
Hele kurset foregår på Midtsjællands 
Efterskole, Tolstrupvej 29, 4330 Hvalsø

FÆLLESTRANSPORT
Der vil før og efter kurset være fælles-
transport til og fra Roskilde Station. Alle 
mødes på Roskilde Station lørdag d. 13. 
oktober 2018 kl. 14, hvorfra vi samlet 

kører i bus til MSE.
Fredag d. 19. oktober 2018 kører bussen 
atter til Roskilde Station, så du kan nå et 
et tog omkring kl. 11.30.

PRIS 
Kurset koster i alt 2366 kroner. For 
medlemmer af FDF sendes regningen 
til kredsens kasserer, og der skal betales 
inden kurset. Som ikke-medlem af FDF 
skal du betale ved tilmelding. Læs mere 
om FDFs kursusprincipper og handelsbe-
tingelser på FDF.dk/uddannelse. 

TILMELDINGSFRIST 
Du skal tilmelde dig kurset senest d. 16. 
september 2018 via FDF.dk/tilmeld. Til-
meldingen er bindende og skal foretages 
af eller i samarbejde med forældre eller 
kredsleder.

DELTAGERBREV 
Senest en uge før kurset modtager du 
per mail et deltagerbrev med program, 
en hilsen fra dine instruktører og prakti-
ske oplysninger. Du vil også kunne finde 
deltagerbrevet på vores hjemmeside. 
Hvis du ikke kan finde velkomstmailen 
i din indbakke, så sørg for at tjekke dit 
spamfilter. 

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

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og klar til nye udfordringer i FDF? Længes du efter at prøve dig selv af på et kursus med leg, kreativitet og 
venskab i højsædet? Så er Seniorvæbnerkursus på Midtsjællands Efterskole (MSE) lige noget for dig! Du kan se frem til en uge 
med masser af spænding, store oplevelser og mange nye venner. Sammen med en masse andre fantastiske seniorvæbnere er du 
med til at skabe den helt særlige MSE-ånd i et fælles sus af glæde, venskab, oplevelser, ny viden, sang, duft og fællesskaber på 
kryds og tværs af landet. Vi glæder os til at byde netop dig velkommen og til at sætte gang i endnu et kursus med glade delta-
gere og instruktører, som fylder MSE med den vildeste stemning og energi.

Mange hilsner 

Kursusledelsen 
Susanne Toft Nielsen og Benny Legaard Buur 
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1 

LYKKEHJULET?!?!?!?!?
Er du lidt skør? Er du vild med spil og lege, og lø-
ber din fantasi tit af med dig? Så er det dig, vi har 
brug for! Det store lykkehjul er klar til at sætte 
rammen for en uge med skøre lege og organise-
ret kaos. Intet er bestemt på forhånd, og ingen 
ved, hvor spillet vil bærer os hen, når lykkehjulet 
drejer og vender op og ned på det hele. Hvis du 
er med på, at lykkehjulet bestemmer over dig, så 
er dette gruppen for dig!

I denne gruppe skal du prøve det fede i kaos, 
gøgl og uforudsigelighed. Vi har en masse skøre 
og sjove aktiviteter klar til dig, men intet er helt 
sikkert, før lykkehjulet har talt! Du får også selv 
lagt hjernen i blød, når lykkehjulet kaster dig ud i 
udvikling af nye skøre lege og sjove spil.
Gruppen er for både tonsere og ikke-tonsere. 
Hvis du er klar, så er lykkehjulet klar!

Gruppen sover inde, men har aktiviteter og spiser 
både ude og inde (vi laver ikke selv mad).

2
GULDFEBEREN
Rygterne om at der er fundet guld i Californien, 
er nået til Danmark, og du har krydset Atlanten 
med hakken og sien i hånden. Men du er ikke 
alene, og det kræver kløgt og snilde for at få fat 
i guldet før alle andre! At grave guld er desuden 
ikke noget let arbejde, så aftenen går tit med at 
spille på byens salon. Og selvom du får mange 
nye venner, og I klarer jer bedre sammen, så 
er der i sidste ende kun én, der kan være den 
rigeste guldgraver!

Gruppen foregår i en temaramme i Californien 
i midten af 1800-tallet, hvor det gælder om 
at samle mest guld. Gruppen arbejder med 
gambling og har et middelhøjt aktivitetsniveau. 
Aktiviteterne varierer mellem fysiske og strategi-
ske udfordringer, som kan tages med hjem i eget 
kredsarbejde. 

Gruppen sover og spiser som udgangspunkt inde, 
men enkelte gange også ude. Din bagage skal 
kunne bæres over en kort distance. 

3
ESCAPE 
Du stirrer tomt ind i den kolde betonmur. Så hø-
rer du to bank og ser din mad blive skubbet ind 
under døren til cellen. Du er i fængsel. Hvordan 
er du endt her? Du er blevet dømt, men for hvad? 
Du har intet gjort – det er helt sikkert. Du må 
ud. Ud herfra – hurtigst muligt. Du er parat til at 
tage flugten, men du ved også, at du må rense 
dit navn i samme omgang for at undgå et liv på 
flugt. Hvad venter du på? Af sted!

Gruppen sover inde det meste af ugen, men 
har et højt aktivitetsniveau. Der vil ikke gå tid 
med madlavning, men heller ikke meget søvn. 
Gruppen arbejder meget med kodeløsning og de-
tektivarbejde, og din udholdenhed vil også blive 
sat på prøve. På andre tidspunkter vil det være 
orientering og tempo, der er i fokus, når flugten 
sætter ind. Samarbejde vil derfor også blive et 
fokus, når gruppen sammen skal klare udfordrin-
gerne. Vi skal ikke gå med tung oppakning, men 
somme tider vil tempoet være hurtigt, og man vil 
blive presset både fysisk og psykisk.

Gruppen sover og spiser inde.

Grupper
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4 

ILLUMINATI CONFIRMED?
Tvivler du stadig på, om Jorden er flad? Tror du, 
at klimaforandring bare er en løgn for at sælge 
elbiler? Og har du stadig ikke helt styr på, hvem 
der i virkeligheden stod bag 9/11, så er dette den 
perfekte gruppe for dig! Vi skal til bunds i alle de 
store konspirationsteorier, helt ned til sandhe-
den. Så tag med på turen helt ud til isvæggen 
og vær med til at afsløre korrupte politikere, 
finde Aliens og undersøge, om Finland faktisk 
eksisterer. Der er nogen, der skjuler noget, og vi 
skal nok finde ud af hvad.

På Illuminati Confirmed skal vi afsløre sandheden 
blandt alle de store konspirationsteorier. Du kom-
mer til at prøve fede aktiviteter med et gennem-
gående tema, hvori samarbejde er essentielt. Vi 
færdes udenfor fra morgen til aften, hvor vi er i 
gang hele tiden. Vi sover udenfor, da Big Brother 
har for mange kameraer inden døre. Maden lader 
vi køkkenet stå for, og også den spises udendørs. 
Da koldblodede øglemennesker ikke er vågne om 
natten, kan nataktiviteter forekomme, og du kan 
blive presset på søvnen.

Gruppen sover og spiser ude.

5
SURVIVAL OF THE FRILUFT
Hallo? Er der nogen? Flyet er styrtet ned på en 
øde ø, og vi skal nu sammen finde flyvepladsen, 
før det næste fly lander i slutningen af ugen. Nu 
handler det om at overleve og lede indtil da.
I ”Survival of the friluft” sover vi udenfor, hvor 
vi nu kan finde et sted på denne øde ø. Da der 
desværre ikke er noget køkken her på den øde ø, 
bliver vi selv nødt til at lave mad over bål for at 
overleve. Man skal selv kunne bære sin bagage. 
Der er et godt aktivitetsniveau, men der er stadig 
tid til at sove. Gruppen er delvist fysisk udfor-
drende, vi kommer til at være på fødderne ret 
meget også med oppakning. Gruppen arbejder 
med friluft, bålmad, udfordringer og fællesskab.

Gruppen sover og spiser ude.

6
ESM – EUROPEAN SPACE MIS-
SION
Indkaldelse til tjeneste ved ESM!
Kære Aspiranter, kommende astronauter, tiden 
er kommet.
Raketten er klar, I er blevet særligt udvalgt til 
netop denne mission.
I vil blive sendt ud i rummet med det formål 
at oprette en permanent base på en fremmed 
planet, hvorfra I skal leve og udforske planeten, 
således at vi på sigt kan komme til nye solsyste-
mer.
“Faliure is not an option” - Gene Kranz.
På missionen skal vi udforske den nye planet, 
finde løsninger på nødløsninger, kommunikere 
med Jorden og rummet. Du vil som astronaut 
få erfaring med lejrliv, madlavning, kommu-
nikation og samarbejde. Før rejsen begynder, 
tjekkes jeres samarbejdsevne til at finde kreative 
løsninger, alle bør kunne være med. Ved rejsen 
vil selve bagagen blive liggende i lastrummet, 
og kun turtasken kommer med i cockpittet. Når 
I ankommer, vil I overnatte i telt-moduler. Vi har 
observeret, at planeten har dagscykluser meget 
lig den, vi kender fra Jorden.   

Gruppen sover og spiser ude.

7
KREA…. ER DU KLAR?
Går du med en indre KREA-mus, der bare kæm-
per for at komme ud? Og er du ikke bange for at 
få klistrede fingre og nye venskaber? Så er det 
her gruppen for dig. For her hygger vi med alt fra 
maling til genbrug. Så er spørgsmålet bare: Er du 
klar til en fed KREA-efterårsferie? For det er vi!

Gruppen sover og spiser inde, men vær beredt, 
for du slipper ikke for at komme ud...

8
MMMU MEGET MERE MUSIK OG 
UNDERHOLDNING
Hej alle drenge og piger.  
Kan du få et hulepindsvin til at flyve? Har du 
majs? Har du prøvet at lave musik af nedløbsrør? 
Drømmer du om at lave kredsens bedste lejrbål? 
Så er det her gruppen, du skal vælge at bruge din 
efterårsferie på. Vi skal lege, danse, synge, råbe 
og hygge alt sammen med lækre rytmer og god 
musik. 

Gruppen sover og spiser inde.



SENIORKURSUS SLETTEN 13. - 20. OKTOBER 2018
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SENIORKURSUS  
- EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til efter-
årets suverænt fedeste oplevelse! Og vi 
kan med glæde sige, at planlægningen 
af FDF Seniorkursus Sletten er i fuld 
gang! Der er 18 fede grupper til dig med 
nye idéer og spændende aktiviteter, der 
er klar til at blive udlevet af dig og dine 
seniorbuddies!

Du vil danne nye venskaber, og gamle 
venskaber kan plejes, samtidig med at 
du kan lære en masse nye ting!
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 du med sikkerhed 
ved, at du er ”villet”. Og at du som men-

neske kan bidrage til et fællesskab, der 
giver mening, og som giver så meget 
igen, når du bare giver lidt af dig selv!

En følelse af at tro på, at du kan. Kan 
være dig selv, kan være mere, end da 
du kom, og kan være med til at gøre 
en forskel. En uvurderlig drivkraft, der 
kombineret med de tusinder af idéer, der 
vokser på FDF Seniorkursus Sletten, giver 
et kæmpe skub til FDF, til kredsene og til 
dig som deltager.

Hvert eneste år kan vi som medarbej-
dere med glæde sende mange seniorer 
hjem, som har været med til at skabe et 
godt og givende kursus for sig selv og 
ikke mindst hinanden. Vi mener, at FDF 
Seniorkursus Sletten er med til at give 
unge mennesker (DIG!) et ståsted at 
møde verden fra!

På vegne af alle medarbejderne på  
FDF Seniorkursus Sletten

Kursusleder  
Majken Østergaard Frederiksen.

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor Senior-
kursus er så fantastisk, er nærmest en 
umulig opgave. For når man prøver at 
forklare det, så forestiller du dig enten 
aktiviteterne, som de ville se ud hjemme 
i din kreds, eller måske sammen med 
dine venner, men på seniorkurset er det 
bare så meget vildere.

Du er sammen med andre seniorer, der 
alle sammen kaster sig hovedkulds ud i 
de underlige, fantastiske og anderledes 
aktiviteter, som du aldrig har prøvet 
magen til før. Så mange mennesker kan 
virke overvældende første gang, men 
de fleste aktiviteter vil foregå i mindre 
grupper, og så er det ikke helt så over-
vældende alligevel.
Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe 
dig, der ikke har været her før. Der er 
mange nye seniorer med hver gang, så 
du er ikke alene om at være ny.
 
Du vil blive udfordret af dygtige 
instruktører, der er lige så meget med 
på leg som på læring, og som 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 seniorkurset er no-
get 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 engang. 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 
facebookgruppe. Du er også velkommen 
til at tage røret og ringe til en af kursus-
lederne og høre, hvad det er for noget.

Er du stadig i tvivl og synes, at det 
kunne være rart at prøve det første gang 
sammen med en, du kender – ja, så 
ordner vi også det. Som ny deltager på 
FDF Seniorkursus Sletten kan du finde 
en kursusmakker, som du vil være i 
gruppe med. I skal selvfølgelig vælge de 
samme grupper OG begge skrive i be-
mærkningsfeltet ved jeres tilmelding, at 
I ønsker at være I samme gruppe, fordi 
en af jer er med for første gang.

Vi glæder os til at tage godt imod dig 
for første gang på FDF Seniorkursus Slet-
ten d. 13. oktober 2018!
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SÅDAN LÆSER DU BESKRIVEL-
SEN AF GRUPPERNE OG VÆLGER 
DE HELT RIGTIGE GRUPPER FOR 
DIG!
Læs her for at vælge de tre grupper, som 
passer til dig!
Gruppebeskrivelsen består af to dele:
1. Første del er en introduktion til grup-

pens tema og univers.
2. Anden del er en mere konkret beskri-

velse af gruppens aktiviteter; hvordan 
man sover, spiser og på hvilke måder, 
du bliver udfordret.

Dette betyder en smule mere læsning 
for dig som deltager, men forhåbentlig 
bidrager det til en bedre forståelse af de 
forskellige gruppers indhold, så du kan 
vælge de grupper, som passer allerbedst 
til netop dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppen helt 
præcist har fokus på, kan du benytte 
dig af de tre keywords og del 2, som 
beskriver gruppen mere konkret, og hvis 
det stadig er uklart, er du velkommen til 
at sende en mail til kursuslederen.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil du 
få din første- eller andenprioritet, men 
hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogle få deres tredjeprioritet. 
Sørg derfor for at vælge tre grupper, 
som du sagtens kunne forestille dig at 
være en del af.

Du får at vide, hvilken gruppe du er 
blevet en del af, i velkomstmailen, som 
kommer ca. to uger inden kursusstart.

1 

SLETTENS PROTEKTORER
Hemmeligheder, teamwork, yes-mentality 
Kære kommende protektoraspiranter, vi har brug 
for jeres hjælp mere end aldrig før. Èn bestemt 
planteart vokser på Sletten, denne plante er 
skyld i, at Sletten er fredet. Vi mistænker, at 
der er nogen, som rigtig gerne vil have denne 
plante udryddet. Hvorfor de vil udrydde den er 
endnu uvist. Disse onde mennesker skal stoppes 
en gang for alle. I kommer til at få brugt jeres 
færdigheder inden for alt lige fra samarbejde, 
mod og styrke til jeres evner til at bevæge jer 
uset rundt og opsamle clues. 

Gruppen kommer til at sove forskellige steder 
ude, dog med fast base. Mængden af søvn vari-
erer, da nataktiviteter kan forekomme. Mad bliver 
som udgangspunkt leveret. Der vil komme til at 
være fysiske aktiviteter. Du skal kunne bære hele 
din baggage over kortere afstande, I kommer til 
at være en del udenfor. Gruppen arbejder som del 
af en temaramme, som man vil blive præsenteret 
for løbende. 

2 

SPIL!
Musik-spilleri, optræden, udfordringer
1-2-3-SPIL! Musik dét er noget, der duer, det er 
noget, der holder. Spiller din indre melodi altid? 
Er du besat af en gal F#-dur? Og synes du også, 
der er for lidt musik i FDF? Så er denne gruppe 
lige noget for dig! Både med fokus på den 
praktiske og den teoretiske del af musikken vil vi 
øve os på at spille og optræde. Det bliver akustisk 
på pop-up-måden, og alle kan være med – både 
øvede og nybegyndere. Der bliver rig mulighed 
for at afprøve, udfordre, grine og måske græde, 
når vi i gruppen folder os ud sammen!
 
Gruppen sover indendørs med et ok antal timer 
pr. nat. Gruppen spiser inde og laver ikke selv 
mad. Deltagerne skal ikke have deres bagage 
med rundt, men maks. bære en dagtursrygsæk 
samt instrumenter rundt på Sletten. Der kom-
mer til at være gang i den i gruppen, men ikke 
nødvendigvis på den fysiske måde – adrenalin-
bølgerne kommer også til at stå højt. Du kan 
tage en masse erfaringer med hjem omkring 
musik-spilleri, dette være sig både i koncertform, 
men også på mere uformel basis som akkompag-
nement til lejrbålet.

3 

SLETTÉMON
Fantasi, vandringsorientering, leg
Vi skal fange dem! Grib din pokéball, drej kasket-
ten som Ash Ketchum og kast dig ud i eventyret. 
Du bliver den sejeste pokémontræner, Sletten 
nogensinde har set, og vi har brug for dig! Fælles 
drager vi ud på livets vej og beskytter verden 
mod det rene kaos. Vi skal fange alle pokémons, 
og vi skal i toppen af pokéligaen! Men det kræver 
tålmodighed og vilje af stål. For vi skal gå langt, 
og vi skal kæmpe mod alle tænkelige udfordrin-
ger. Hvis altså ikke Gary kommer os i forkøbet. 

I gruppen Slettémon bevæger vi os vidt omkring 
på og uden for Sletten. Vi kommer til at tage 
på løb, vandre langt og stifte bekendtskab med 
orientering. Dette foregår ikke i højt tempo. 
Du bærer en lille dagtursrygsæk under ugens 
program. Gruppen sover inde og får leveret mad. 
Vi har et aktivt program, hvor vi kommer til at gå 
meget, så du skal kunne gå i et moderat tempo 
på længere strækninger. Søvn er prioriteret højt. 
Du kommer som deltager til at arbejde med egen 
udvikling og gruppens fællesskab.

Grupper
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Grupper

4 

TINTINS KOMPANER
Eventyr, indlevelse, mysterier
Den hæderkronede reporter Tintins redaktion 
åbner nu op for et nyt hold praktikanter. Hvis 
du har et øje for retfærdighed, en næse for 
mysterier, hænderne skruet rigtigt på og en sans 
for, hvordan lyssky aktiviteter og personager 
bringes frem i lyset, så glæder Tintin sig til at se 
din ansøgning på sit skrivebord. På redaktionen 
følger vi Tintins eksempel og er der, hvor det sker 
for at være først og bedst.

Gruppen sover inde hele kurset, men aktivi-
teterne foregår overvejende ude. På kurset vil 
man ikke skulle gå med fuld oppakning, og 
madlavning vil ikke indgå som en del af gruppens 
tema. Igennem temaet vil gruppen arbejde med 
indlevelse i eventyr og eventyrets roller.

5
UD PÅ TUR, ALDRIG SUR
Friluftsliv, hike, forberedelse
Elsker du at tage på tur, og er du aldrig sur? 
Drømmer du om ture på egen hånd, men er 
ikke kommet videre med planerne? Så tag med 
os på tur ud i det fri og bliv klogere på, hvordan 
man planlægger sin egen tur. Fat din vandrestav 
og lad os finde rytmen i vandrevisen. Med godt 
humør og vittige stunder laver vi de bedste 
oplevelser ude i Guds fri natur med hjemmelavet 
turmad, der kan måle sig med mors kødgryder. Vi 
glæder os til tage af sted med dig!

I denne gruppe arbejder vi primært med turliv. 
Vi skal derfor planlægge vores egne ture og 
drage erfaringer, som du kan tage med hjem i 
rygsækken.
Du må gerne have erfaring med friluftsliv, men 
det er ikke et krav. Gruppen spiser og sover ude, 
der hvor eventyret bringer os hen. Programmet 
foregår på et niveau, hvor de fleste kan være 
med, men du skal kunne gå 10 kilometer med 
oppakning. Du vil få godt med søvn og mad, så 
du er parat til eventyr.

6
BRODERSKABET
Fællesskab, samarbejde, lederrolle
Et broderskab af slettefolk har bestået igennem 
generationer. Det er et særligt bånd, der binder 
dem sammen, som kun de indviede har forstået 
til bunds. Broderskabet har rødder til FDFs 
start og har siden bredt sig ud i organisationen 
gennem tiden. Broderskabet er en samling af 
folk med særlige evner, en særlig indsigt og et 
særligt sammenhold. Nu er tiden kommet til at 
optage den næste generation af medlemmer i 
broderskabet. Udvælgelsen er hård og kun for de 
særlige få. Har du, hvad det kræver?
Gruppen har stort fokus på overførselsværdi gen-
nem teoretisk undervisning og praktisk erfaring. 

Gruppen sover, arbejder og spiser ude og vil til 
tider selv være aktiv i madlavningen. Gruppen 
vil ikke gå rundt med bagagen, men transport 
af mindre rygsæk til dagsprogram kan indgå. 
Gruppen vil have et middel aktivitetsniveau. Der 
vil være program med mulighed for eftertanke i 
løbet af dagen. Der vil være aften/nat-program i 
løbet af kurset. Søvn vil være en prioritet. Grup-
pen vil til tider være fysisk aktiv.

7
INDIANA JONES AND THE DE-
SCENDENTS OF INDIANA JONES
Skattejagt, samarbejde, udfordring og tempo
Kære kommende arkæologer og skattejægere
Vi har brug for jeres hjælp. Indiana Jones har 
igennem sin lange arkæologiske karriere fundet 
historiske artefakter som f.eks. Pagtens ark og 
Den Hellige Gral. De besidder voldsomme kræf-
ter, så det er vigtigt, at de ikke falder i de forkerte 
hænder! Artefakterne er gemt i et hemmeligt 
lager, men Nazisterne jagter dem. Der går nemlig 
rygter om, at artefakterne kan sætte endnu 
mere ondskab i verden, og derfor må og skal 
artefakterne beskyttes. Derfor kalder vi nu på jer. 
I er vort sidste håb!

Vi skal lede efter skatte og mytiske artefakter i 
en kamp mod tiden, løse arkæologiske gåder og 
redde verden fra udryddelse. Du vil som deltager 
få erfaring med samarbejde, kodebrydning, 
opgaveløsning, løb og nataktiviteter. Du vil 
lære dig selv bedre at kende, opleve hvordan du 
fungerer under pres og lære, hvor grænserne for 
din fysiske formåen går. Vi sover i bivuak eller 
under åben himmel samt transporterer vores 
bagage selv. Gruppen kommer til at være fysisk 
og mentalt udfordrende. Nataktiviteter er også et 
fokus, dog vil søvn være prioriteret.

8
SOMETHING ABOUT EVERY-
THING - WHEN WILL IT END?
Kuvert, udfordring, konkurrence
Dette er gruppen om alting. Gruppen hvor du 
aldrig ved, hvad der står i den næste kuvert. 
Gruppen kommer til at have fart på og går fra 0 
til 100 på ingen tid. Du kommer ikke til at vide, 
hvad næste udfordring går ud på, og du kommer 
både til at arbejde alene og sammen med andre. 
Vi vil til slut kåre vinderen af kuverten, som er en 
meget eftertragtet titel. 
Er du klar på en uge om alt og ingenting, hvor 
du bliver styret af kuverter? Så er dette gruppen 
for dig!

Alt foregår udenfor, både søvn, spisning og 
aktiviteter. Du skal kunne løbe 5 km. Du vil blive 
udfordret både psykisk og fysisk, da der vil blive 
arbejdet med hårde og grænsesøgende udfordrin-
ger. Du skal selv kunne medbringe din bagage 
hele ugen, også på de lange ture. Søvn er meget 
sparsomt, da du altid vil være på. Der vil ikke 
blive brugt meget tid på madlavning, men der vil 
være mad nok. Gruppen arbejder med, hvordan 
man bruger et alternativt tema.

 ··/--/···-/··/·-··/---/·--·/····/··/ 

9
PLEJER ER DØD
Krimi, fantasi, vaneopgør
Plejer er død, og verden er ændret for evigt! 
Men hvem slog egentlig Plejer ihjel? Hvordan 
lever man i en verden, hvor alt er forandret? Vi 
er ved at sammensætte en gruppe detektiver til 
at opklare mordet. Vi søger dig, hvis du gerne vil 
udfordres på at tænke ud af boksen, se systemer, 
hvor de ikke findes, og løse kringlede mordmy-
sterier. Gruppen er noget for dig, hvis du gerne 
vil ændre verden, men nogle gange undrer dig 
over, hvorfor man ikke må lave alting om, og 
gerne vil opleve et utraditionelt mordmysterie, 
hvor det ikke var butleren, der gjorde det. 

Ugen kommer til at byde på nye og anderledes 
SKS-oplevelser, og du vil blive udfordret på 
dine vaner og de rammer, du lever i. Sammen 
reflekterer vi over, hvad det vil sige at gøre, som 
man plejer, og hvad der sker, når man ikke gør 
det. Vi lever i en temaramme, hvor vi skal opklare 
mordmysteriet om Plejer, men i en verden, hvor 
alt er anderledes, end det plejer at være. Vi sover 
og spiser ude på nye og anderledes måder. Det 
fysiske aktivitetsniveau er moderat til højt. Vi 
bevæger os selv rundt, men vi har for det meste 
motoriseret transport af udstyr og bagage. Der er 
ikke to dage, der er ens i gruppen. 
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10 

DET GLEMTE OL
Konkurrencer, tema, mødeidéer
I det ældgamle Grækenland, dengang Alexander 
den Store stadig var knægt, og kvæg var mere 
værd end børn, startede de berømte Olympiske 
Lege. Legene var ikke helt, som vi kender dem i 
dag, mange discipliner har gennem årene været 
afprøvet, men er sidenhen gået i glemmebogen.
Har du altid drømt om at blive den næste Usain 
Bolt, men har du egentlig større chance for at 
brillere i en alternativ sportsgren – måske som 
atlet i solosynkronsvømning eller sneskoløb, så 
er det nu, du har chancen for at hive OL-guldet 
hjem!
Som atlet i den glemte OL-by skal du huske at 
pakke træningstøjet, da du kan forvente at blive 
udfordret på fysikken, men du må ikke glemme 
hovedet, da nogle discipliner kræver både op-
findsomhed og kreativitet.

I OL-lejren overnattes der i telt, men OL-
køkkenet sørger for forplejningen. Du skal selv 
kunne bære alt dit personlige atletiske udstyr, 
da de forskellige arenaer kan ligge langt væk fra 
OL-byen. Som OL-atlet er det vigtigt med masser 
af benhård fysisk og mental træning, men der vil 
også være tid til at restituere.

11
11. LEGLANDIA
Leg, fantasi, energi
Er du også træt af at lege den samme leg, hver 
gang der er FDF hjemme i kredsen? Frygt ej, 
for så er LEGLANDIA-gruppen for dig! Gruppen, 
hvor du får lov at lege nok til at kunne starte 
en leg i søvne. Vi skal lege en masse, og måske 
er du heldig nok til at komme hjem med et par 
nye lege i bagagen? Er du klar til at lege både til 
vands, til lands og i luften, så er Leglandia lige 
noget for dig!

Gruppen sover og spiser ude. Gruppen fokuserer 
hovedsageligt på at skabe kendskab til en masse 
lege, men derudover vil der blive tid til at arbejde 
med, hvad der skaber den gode leg. Gruppen ud-
danner derfor såkaldte lege-agenter, der kan tage 
en masse viden og lege med hjem til kredsen. 
Som deltager skal man være frisk på at lege 
hele dagen, og der vil derfor være begrænsede 
nataktiviteter.

12
KLANERNES KAMP
Magtspil, klaner, skotsk kulturhistorie
Tag tilbage til en tid, hvor sækkepiben var 
popmusik, whiskey flød som floder, bjergene 
vrimlede med får, og hvor den ternede kilt 
svajede majestætisk i vinden! I Sletland strides 
klanerne om magten. Alliancer bliver indgået og 
brudt, hvem kan klanen stole på? Blod er tykkere 
end whiskey, så klanen må stå sammen mod 
fjenderne. Hvem udnytter sine ressourcer bedst 
og får sig det største rige? Brug din snilde og din 
styrke til at besejre fjenden og erobre titlen som 
Høvding af Højlandet! There can only be one!

Gruppen er en temagruppe, der arbejder med 
teamwork og konkurrencer i mindre, faste grup-
per. Aktiviteterne vil være fysisk udfordrende på 
styrke og udholdenhed. Man skal kunne bære sin 
egen rygsæk og vandre i et par timer. Det er en 
fordel ikke at have ben- og knæskader. Vi sover i 
telt, spiser udenfor og har vores daglige program 
ude. Madlavning er ikke et fokuspunkt, men der 
er nok at spise. Man bliver ikke presset på søvn, 
dog kan nataktiviteter forekomme. 

13
SEARCH AND RESCUE 
Kano, livredning, teams
Har du, hvad der skal til? Vil du redde liv til vands 
og på land? Bliv en del af Slettens Search and 
Rescue-enhed. 
Hvert år kommer flere hundrede mennesker i nød 
ved Julsø, og DU kan blive en del af den akutte 
indsats. Vi søger lige nu ambitiøse rekrutter med 
søvand i blodet. Trives du med højt tempo, disci-
plin, og har du lyst til at lære noget nyt, så meld 
dig som en af dette års rekrutter og bliv en del af 
Slettens Search and Rescue-enhed. 

Search and Rescue er en kanogruppe, hvor du 
vil opleve, at kano kan være andet og mere end 
blot en stille tur ned ad åen. Der vil være fokus 
på samarbejde i teams, kanoteknik og livred-
ning. Tempoet vil være højt i løbet af dagen, 
men der vil også være mere rolige moduler med 
teori. Der vil være enkelte natmoduler, men i 
udgangspunktet kan du forvente rigeligt søvn 
i telte og kassernens kantine vil servere lækker 
mad, og kun i enkelte tilfælde vil du skulle stå for 
madtilberedelsen. 



16 FDF UDDANNELSE • SENIORKURSUS SLETTEN

Grupper

14
KNOWING BY LEARNING
Analyse, diskussion, beslutning
Creative leadership, art and craft of facilitating 
leadership, enterprising leadership and change 
makers. Social entrepreneurs. Co-working 
community. Co-creation design course. Project 
management and entrepreneurship. Patterns, 
trends and tendencies. Self-improvement and 
development. Personal mastery. Creative edge 
and global mindset. Growth mindset. Broader 
systemic sense.
 
Gruppen arbejder med brug af business- og 
arbejdsmodeller for at løse et givent problem på 
den bedst mulige måde. I bedste “Kaospilot”-
stil (google det), kommer vi til at arbejde med 
optimering af problemløsning som individer 
og fællesskab. Programmet indeholder både 
fysiske, mentale, praktiske, kreative og teoretiske 
opgaver. Din første opgave bliver følgende: Din 
oppakning må max veje 9 kg.

Gruppen spiser, sover, tænker, analyserer, 
arbejder og eksekverer udenfor, med få undta-
gelser. Man skal kunne bære sin egen bagage, 
men vi bærer ikke rundt på den hele tiden.

15
KUK I KØKKENHAVEN
Tema, tosserier, tag-fat og andre lege
Kong Gulerod har opdaget, at superskurken 
Blender-Bente pønser på at lave hele køkken-
haven om til mos. Blender-Bente har sin højre 
hånd, Doktor Sauerkraut, og hendes minions, 
hakkedrengene, til at lave alle de beskidte tricks 
og kunster.
Derfor beder Kong Gulerod netop dig om hjælp 
til at bruge pæren, inden det går helt agurk!
Kom og skab et fællesskab, som bæ’r, og hjælp 
Kong Gulerod i kampen mod Blender-Bente
og hendes mose-mani.

Gruppen er for dig, der gerne vil med på et tosset 
eventyr og komme hjem med gode temaaktivite-
ter og ideer. Gruppen sover og laver aktiviteter 
udenfor, der vil kun være enkelte nataktiviteter, 
og du kan forvente at være udhvilet. Aktivite-
terne kræver i højere grad en kruspersille-krøllet 
hjerne frem for en chili-stærk krop. Der vil blive 
lagt mere vægt på tema og kompetencer end 
udfordringer – dog vil man komme til at sove 
og bevæge sig rundt til flere forskellige steder 
på hele Sletten i kampen mod Blender-Bente. 
Hovedfokus er ikke at vandre med bagage, men 
dette kan forekomme.
Mad bliver hovedsageligt leget med, men noget 
af lege-maden skal også laves til reel føde.

16
JAGTEN PÅ DEN GODE HISTORIE
Kommunikation, samarbejde, magretheskål
I denne gruppe er kommunikationen i højsædet, 
når vi på en uge går fra spædbarn til spindok-
tor, når den gode historie skal fortælles. Om 
kropssproget, pennen eller talerstolen er dit 
foretrukne våben er ikke så vigtigt – hos os skal 
du nok få det hele med. En ting er dog sikker: 
Efter en uge i denne gruppe kommer du aldrig 
til at tabe i Hint! igen.

Gruppen arbejder med kommunikation – især 
mellem mennesker. Vi sover og spiser ude og 
laver delvist selv mad. Aktiviteterne foregår 
hovedsageligt i dagtimerne, men sene aktiviteter 
kan forekomme. Man skal kunne bære sin egen 
bagage til vores lejrplads.
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17
INFECTION
Zombier, overlevelse, kuren
Natten sænker sig, og i mørket lurer faren og det 
ukendte. En zombie-virus breder sig langsomt 
over landet, og hvem som helst kan blive ramt. 
Ingen kan vide sig sikre. Det er nu vores opgave 
at sikre verden mod zombierne og forsøge at 
redde os alle. Vi har travlt, tiden er ved at løbe 
ud, og den sidste dag er nær! Har du modet 
og viljen til at bidrage med at redde verden fra 
zombie-apokalypsen, har vi brug for din hjælp!

I gruppen, ‘Infection’ arbejder vi med udfordring 
i en post-apokalyptisk temaramme, hvor søvn og 
mad vil være sparsomt. 

Gruppen laver alt ude og alt, hvad du får, skal 
du kæmpe dig til, intet er givet på forhånd. Akti-
vitetsniveauet vil være meget højt, og du vil blive 
presset fysisk såvel som psykisk i jagten mod uret 
og zombie-virussets udbredelse. Du skal du være 
forberedt på at være meget på farten og altid 
bære din egen bagage med dig, da efterladt grej 
kan vise sig at være fatalt for din overlevelse.

18
KLATREGRUPPEN
Træklatrebevis, undervisning, naturoplevelser
Har du lyst til at hænge højt oppe under trækro-
nerne  og komme tættere på naturen i Slettens 
skove, og går du med en lyst til træklatring i 
maven? Har du mod på at bruge en uge i en 
klatresele? Så er dette gruppen for dig!
I gruppen arbejder vi med både tekniske og 
personlige færdigheder.

Gruppen beskæftiger sig med klatring, hvor vi 
i løbet af kurset gennemfører sikringsbevis til 
klatrevæg og grundkurset i træklatring. Efter 
kurset er du i stand til at tage ud på egen hånd 
og klatre i træer og på vægge. Det forventes selv-
følgelig, at du er topmotiveret for at lære noget 
nyt og god til at tage ansvar. Gruppen sover 
udenfor, og store dele af kurset foregår udenfor. 
Vi spiser ligeledes ude, men laver ikke selv ma-
den. Gruppen er ikke fysisk krævende, men det 
kræves selvfølgelig, at du er i stand til klatre. Der 
er ingen nataktiviteter i gruppen. 
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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: Lørdag d. 13. oktober 2018 kl. 
16:30 på Svend Åges Mark (bemærk at 
busserne kører fra Skanderborg Station 
kl. 16:00). 
Slut: Lørdag d. 20. oktober 2018 kl. 
09:30 på Svend Åges Mark kører bus-
serne til Skanderborg Station.
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 dispense-
res for denne regel af kursuslederne. 
Almindelige begivenheder som arbejde, 
fødselsdage og alle øvrige familiefester 
er ikke grund til at opnå dispensation.

PRIS
Kurset koster i alt 2367 kr. For medlem-
mer af FDF sendes regningen til kred-
sens kasserer, og der skal betales inden 
kurset. Som ikke-medlem af FDF skal du 
betale ved tilmelding.
Alt efter hvor du bor i landet ydes der 
mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. 
din kursuspris er lavere, desto længere 
væk du bor fra Sletten. Dette sker auto-
matisk ved tilmelding. Kredsen kan søge 
kursustilskud eller huslejetilskud ved 
kommunen af det resterende beløb. Læs 
mere i FDFs kursusprincipper og han-
delsbetingelser på FDF.dk/uddannelse.

TRANSPORT
Vi opfordrer kraftigt til, at du er en del 
af kursets fælles bustransport mellem 
Skanderborg Station og Sletten både ud 
og hjem, arrangeret og betalt af kurset.
Du skal selv sørge for at komme til Skan-
derborg Station med planmæssig an-
komst senest lørdag d. 13. oktober 2018 
kl. 16:00. Hjemtransport fra Skanderborg 
Station med planmæssig afrejse tidligst 
lørdag d. 20. oktober 2018 kl. 10:00. 
Bestil gerne pladsbilletten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 20-24 deltagere i hver 
gruppe og tre instruktører. Gruppen er 
sammen hele ugen.
Alle grupper lægger vægt på stor over-
førselsværdi fra kursus til kredsarbejde, 
og at teori er koblet op på praksis.
Du vil ca. en måned efter kurset mod-
tage dit kompendium via den mail, du 
tilmeldte dig med.

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 
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 
betyder, at hvis du tilmelder dig og 
efter tilmeldingsfristen finder ud af, at 
du ikke kan deltage alligevel, så vil din 
kreds ikke få refunderet deltagerafgif-
ten. Tilmeldingen foregår elektronisk på 
FDF.dk/tilmeld.
Husk at tale med din kredsleder og dine 
forældre, inden du tilmelder dig.

TILMELDINGSFRIST
Søndag d. 16. september 2018

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en vel-
komstmail med program, en hilsen fra 
dine instruktører og praktiske oplysnin-
ger. BEMÆRK: Deltagerbrevet kom-
mer pr. mail (den mailadresse du står 
registreret med i FDFs medlemssystem, 
Carla) og vil også blive lagt på hjemme-
siden. Hvis du ikke lige kan finde det i 
din indbakke, så tjek dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddan-
nelse. 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
Snapchat fdfsks
Instagram seniorkursussletten

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte 
kursusleder Majken Østergaard Frede-
riksen på majken@fdf.dk eller  
telefon 41 73 11 52.

Praktisk info
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- whenever life gives you shoes - VORK
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Velkommen
Du sidder her med indbydelsen til efterårets største 
oplevelse. Snart mødes over hundrede unge mennesk-
er i Vejle for at begive sig af sted mod Seniorkursus Vork.

Som deltager på Seniorkursus Vork vil du få nogle vilde 
og unikke oplevelser, du ikke finder andre steder. 
Du får både det store sus, men også tid til fordybelse 
med erfarne instruktører, der har lyst til at tale med om 
de ting, der ikke altid er tid til i hverdagen. De står klar til 
at give dig en FDF-vitaminindsprøjtning med idéer og 
aktiviteter, der gør dig til en bedre leder i kredsen.

Når du kommer på Vork, bliver du en del af Vork-famil-
ien. Selvom folk kommer fra hele landet lærer man hur-
tigt alle at kende på vores lille kursus. Vork er et sted, 
hvor man VIL hinanden, passer på hinanden, accepterer 
hinanden – forskellige som vi er. Vi lærer os selv og an-
dre at kende på godt og ondt. 
Sammen løfter vi hinanden til nye højder!

Vi glæder os meget til at se dig til efteråret.

På vegne af alle instruktørerne på Seniorkursus Vork

Thomas Hundebøll og Troels Peter Lund Rasmussen 
Kursusledelsen

Forrygende fællesprogram
Vi tror på, at der gemmer sig uforglemmelige stjerne-
stunder i et gennemtænkt fællesprogram. Derfor læg-
ger vi på Seniorkurs Vork et ekstra stort fokus på fælles-
programmet og ser værdien i at mødes og arbejde på 
tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du huske tilbage på 
andagter og gudstjenester, hvor der var tid til ro og 
eftertænksomhed under åben himmel. Du vil huske 
trætheden efter et action-packed løb, de tunge danse-
ben efter en skør fest, og du vil huske de legendariske 
shows med underholdning og fed musik.
Fællesprogrammet på Vork er af høj kvalitet - og det er 
her, du oplever fællesskabets sus, et helt særligt nærvær 
og venskaber på tværs.

Vælg din gruppe
Du kan vælge mellem 8 forskellige grupper, som hver 
især har:
•  Ca. 12-15 deltagere
•  3 kreative og inspirerende instruktører
•  Genialt og gennemtænkt program
•  Værdifuld inspiration og nervepirrende udfordringer
•  Gruppen er sammen hele kurset
•  Alle grupper bor tæt og er samlet flere gange hver dag

I indbydelsen kan du læse om de 8 grupper. 
For at hjælpe dig til at finde den rette gruppe, har vi vur-
deret hver gruppe ud fra tre parametre.

Det betyder symbolerne:

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.  Vælg derfor tre grupper, du sagtens 
kunne forestille dig være en del af. 
Du får at vide hvilken gruppe, du har fået i deltager-
mailen, som kommer ca. to uger inden kursusstart.

Kompetence: kredsoverførselsværdi, speci-
fikke idéer til FDF-arbejdet og tilegnelse af 
konkrete færdigheder.

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

Fantasi og kreativitet: Leg, idéudvikling, 
temaramme, design, krea og påhitsomhed.

FDF_VORK_Fall18_100.indd   2 7/11/2018   9:14:43 PM
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  Er du klar til at se musikken fra helt 
nye vinkler og sammen skabe et nyt lydunivers?

Musik er en universel ting, som stort set alle men-
nesker møder hver dag og har et forhold til.
Musik er med til underbygge eller skabe stem-
ninger og følelser. 

I efteråret skal vi væk fra det klassiske øvelokale og 
ud og opleve musikkens mange andre aspekter. 
Vi kommer til at opleve musik i forskellige settings 
og skal se hvad den kan bruges til både i leg, som 
virkemiddel, når man er alene og sammen med 
andre.

  HEJ VENNER !!

Kan du lege i efterårsferien? 

Min mor har sagt at jeg godt kan lege. Men du skal 
huske at du ikke må være sure ligesom de voksne. 
Og alle må være med. SÅ hvis du gerne vil være 
med, så skal du sætte et kryds nedenunder, men 
du skal huske at spørge din mor eller far først.

JA - NEJ - MÅSKE

PS. du skal huske dine gummistøvler, for far har 
sagt, at vi skal hoppe i alle vandpytterne!

80 % 20 % 50 %

3 keywords:
Leg + univers = legeunivers

Gruppen sover og spiser:
Inde (aktiviteter ude)

50 % 30 % 70 %

3 keywords:
Oplevelse
Fællesskab
Kreativitet

Gruppen sover og spiser:
Sover ude - spiser inde/ude

1 Grib musikken 2 Legende-børn

Gruppevalg
på Vorkvej

FDF_VORK_Fall18_100.indd   3 7/11/2018   9:14:46 PM



  En seriemorder er løs på Vork og det 
lokale politi har brug for hjælp. 

Du bliver en del af Rejseholdets Taskforce, der as-
sisterer politiet i opklaringen af uløste mordgåder.
Du bliver testet på din klogskab, snilde, dine men-
neskeevner og udholdenhed.

Er det dig, der skal afhøre en mistænkt i afhørings-
rummet? Eller er det dig, der skal løse de mange 
gåder, som morderen har efterladt? Måske er det 
dig, der ender med at stå ansigt til ansigt med 
morderen!

Rejseholdet er for dig, der vil at retfærdigheden 
sker fyldest, og at morderen bliver fængslet!

Er du det nyeste medlem i teamet?

TV(ork) søger nye deltagere til ny sæson af KOLO-
nyHAVEbyggerne.

I programmet får deltagerne 7 dage til at om-
danne en kedelig græsplæne, til deres drømme-
kolonihave. 
Deltagerne vil blive testet i alt fra kreative ud-
fordringer til små og store byggeprojekter. 
Deltagerne får muligheden for at arbejde med 
design, både i deres egen have, og til fællesud-
fordringerne, hvor boligforeningens fællesarealer 
også skal indrettes.

Udover det vil der selvfølgelig også være tid til at 
hygge, og nyde kolonihavestemningen, i de
små haver.

SØG NU! -Før din nabo, hvis du vil være med i 
kampen om Danmarks fineste kolonihave!

30 % 20 % 100 %

3 keywords:
Design
Kreativitet
Håndværk

Gruppen sover og spiser:
Inde, men aktiviteter ude

50 % 50 % 50 %

3 keywords:
Samarbejde
Retfærdighed
Udholdenhed

Gruppen sover og spiser:
Ude

3 Rejseholdet 4 KOLOnyHAVE-
byggerne
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  Hjælp! Jeg er faret vild og kan ikke 
finde hjem. Mobilen er løbet tør for strøm. 

Hvordan er det nu, at jeg finder ud af, hvor jeg er? 
Hvilken retning jeg skal? Hvor længe tager det?
Alle disse ting har vi glemt. Den gyldne stifind-
er-disciplin har længe været gemt væk mens
Google Maps har sejret.

Men ikke længere! Sammen vil vi genlære det 
glemte, mestre koordinater og lære højdekurverne 
i Vork bakker at kende, som var det vores egen 
baglomme. 

Vil du aldrig mere fare vild og være en del af en 
generation af unge FDFere der kan finde vej i livet?
Så mød os på koordinat 55.6583133,9.3597903 i 
efterårsferien.

  I denne gruppe vil vi forsøge at 
blive Guds udvalgte folk. Det kræver, at vi prøver
kræfter med de udfordringer som bibelens folk er 
gået igennem.

Der skal ikke bare stærk fysik til for at undslippe 
hvalfiskens bug og vandre fyrre dage i ørkenen. 

Hårde tider kræver evnen til at reflekterer over sine 
valg og handlinger
Men det bliver også hårdt at overleve plager og 
dødssynder, så vær klar på at gå langt og bære 
tungt, mens søvn er noget du drømmer om.

Hvis vi overlever prøvelserne bliver vi måske Guds 
udvalgte folk, og det kommer til at være besværet 
værd.

30 % 80 % 40 %

3 keywords:
Udholdenhed
Reflektion
Mod

Gruppen sover og spiser:
Ude

10 % 50 % 90 %

3 keywords:
Venskab
Fjendskab
Udfordringer

Gruppen sover og spiser:
Ude

6 Det udvalgte5 55.6583133,
9.3597903 folk
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  Har du hvad der skal til når VI er 
trængt af fjender hvor vi end går hen? 

I denne gruppe skal vi ikke bruge kvinder for vi 
ber’ om mænd. Det bliver en gruppe hvor du lærer 
at være rolig som en klippe og når du slår til, skal 
du vise ildhu. 

I kommer som en slatten bleg og ynkelig flok, men 
på denne gruppe er det kun mænd, rigtige mænd 
vi kan bruge.
Om du er bedst i månens blege skær, tusinde flam-
mer, flodens bølger eller tordenvejr...

Enhver mand som kvinde skal være klar til at yde 
deres ypperste!

  Natten er stor og skyggerne kalder, 
blæsten leger tagfat. Dybt inde i Voks bakker find-
es, der et gemt folk. 

Disse væsner kommer frem efter mørkets frem-
brud. Ifølge de gamle sagn bytter de menneske-
børn ud med deres egne, de kaldes monstre. 
Men er de så farlige, som alle siger? 

Vi ved, at de lever i huler og af naturens spisekam-
mer - men hvordan er livet som trold? 

I ugens løb skal vi lege os ind i troldenes univers 
og komme tæt på dette mytiske sagnomspundne 
væsen. 

Er du også nysgerrig, så tag med på troldejagt.

20 % 80 % 50 %

3 keywords:
Prøvelser
Udvikling
Fordomme

Gruppen sover og spiser:
Ude

60 % 40 % 50 %

3 keywords:
Hulebyggeri
Mytisk mystik
Leve i skoven

Gruppen sover og spiser:
Ude

8 Skovtroldene7 I’ll make a man
out of you
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Tid og sted
• FDF Lejrcenter Vork, Vork Bakker 12, 6040 Egtved
• Start på Vejle station: lørdag den 13. oktober kl. 16.00
• Slut på Vejle station: lørag den 20. oktober kl. 12.00

Alder
15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til og med det
halvår man fylder 19)

Pris og rejse
Kurset koster i alt 2367 kr. For medlemmer af FDF send-
es regningen til kredsens kasserer, og der skal betales 
inden kurset. Som ikke-medlem af FDF skal du betale 
ved tilmelding.
Alt efter hvor du bor i landet ydes der mere eller min-
dre rejsegodtgørelse, dvs. din kursuspris er lavere, desto 
længere væk du bor fra Vork. Dette sker automatisk ved 
tilmelding. Kredsen kan søge kursustilskud eller husle-
jetilskud ved kommunen af det resterende beløb. 
Læs mere i FDFs kursusprincipper og handelsbetingels-
er påFDF.dk/kursus.

Tilmelding og deltagerbrev
Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder, at hvis du 
efter tilmeldingsfristen finder ud af, at du ikke kan delt-
age alligevel, så vil din kreds ikke få refunderet deltager-
afgiften. Tilmeldingen foregår elektronisk på 
FDF.dk/tilmeld. 
Husk at tale med din kredsleder og dine forældre inden 
du tilmelder dig.

Til forældre/kredsleder
Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork – den tanke-
gang er drivkraften for alle instruktører på Vork. Derfor 
vil vi opfordre jer til at sende jeres teenagere af sted – 
det betaler sig! Seniorkurser er med til at fastholde sen-
iorerne og give energi til kredsarbejdet

Deltagerne vil styrke deres kompetencer på en lang 
række områder, som er værdifulde på det personlige 
plan - men også i skolen, på arbejdet og ikke mindst i 
FDF-kredsen. 
I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, idéudvikling, 
debat og forskellige kompetencer, der udfordrer og kan 
overføres direkte til kredsarbejdet.

Alle kan deltage - også selvom man er den eneste fra 
kredsen. Kredslederen skal sikre, at deltagere under 18 
år har forældrenes tilladelse til at deltage. Glæd dig til at 
få en glad og energifyldt teenager hjem med nye vinkler 
på tilværelsen.

Kursets formål
Det er FDF-seniorkursernes formål at: 
• give seniorerne en oplevelse af FDF’s værdigrundlag
og lederideal.
• møde seniorerne med andagter, der giver eftertanke.
• styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet.
• lære seniorerne en række brugbare FDF-færdigheder
gennem oplevelser og udfordringer.
• lade seniorerne opleve et stærkt og givende fælles-
skab.

Velkomstmail
Alle tilmeldte deltagere modtager en velkomstmail om-
kring to uger inden kurset med en hilsen fra instruktører, 
program og praktiske oplysninger.
Det er også i denne mail du ser, hvilken gruppe og hvil-
ke deltagere du skal på verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger velkomst-
mailen der

Deltagerbevis
Kurset er et led i FDF’s lederuddannelse. Derfor får du 
både et kursusbevis for din deltagelse på kurset og et 
kompendie med de bedste ideer med hjem.
Du får desuden et kursusbevis for din deltagelse på 
kurset. 

Følg med på nettet
www.facebook.com/SeniorkursusVork
www.seniorkursusvork.dk

Hvis du vil vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til kur- 
susledelsen:
Thomas Hundebøll 
28 45 49 25
thomashundeboell@FDF.dk 

Troels Peter Lund Rasmussen
28 68 27 30 
Troels.Rasmussen@fdf.dk

Tilmeldingsfristen er 16. september 2018
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INTRODUKTION
»A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR, 
FAR AWAY«
- ELLER FOR MEGET LÆNGE SIDEN I EN 
FJERN GALAKSE SIDDER DU OG TRÆN-
GER TIL UDFORDRINGER, EVENTYR, 
SKÆG OG BALLADE – OG MASSER AF 
MUSIK.

Derfor skal du tage på FDF Efterårskur-
sus 2018, der er for orkestermusikere, 
der spiller på brassband-instrumenter, 
og slagstøjsfolk. I år rejser vi til Star 
Wars-universet og leger under hele 
kurset. Kurset er opdelt i riger med hver 
deres delkurser, så du kan tilmelde dig 
lige netop dit niveau. I år har vi ét stort 
fælles tema for HELE kurset, nemlig Star 
Wars. Alt dette, og meget mere, kan du 
læse om i denne indbydelse.

- SÅ KOM OG LEV EN UGE SOM 
RIGTIG JEDI ELLER EN AF DINE 
ANDRE YNGLINGSVÆSENER.
På FDF Efterårskursus vil meget dygtige 
instruktører, dirigenter og delkursusle-
dere sørge for, at du og ca. 150 andre 
unge og gamle får en pragtfuld uge i 
musikkens tegn på FDFs største musik-
kursus! Vi samler et stærkt hold af frivil-
lige, professionelle og engagerede in-
struktører, der kan undervise lige netop 
dig. FDF Efterårskursus er en integreret 
del af FDF Lederuddannelse.

FDF Efterårskursus tilbyder i år fire riger 
med i alt seks delkurser, hvor du kan få 
undervisning på lige netop dit musikal-
ske niveau. Så uanset om du er helt ny 
i kredsens elevorkester eller har spillet 
på dit instrument i mange år – har vi et 
tilbud til dig!

En stor del af kurset vil du være sammen 
med det rige, du har tilmeldt dig. Her 
vil du få undervisning på dit instrument, 
spille i ensemble og stort orkester. Det 
er også i riget, vi hygger, når der ikke 
er fællesprogram. Dine instruktører vil 
sørge for, at du får det helt specielt godt 
i netop dit rige!

Du skal aftale med din orkesterleder, 
hvilket rige du skal tilmelde dig, og 
ud fra dette vil instruktørerne hurtigst 
muligt finde det bedste delkursus til 
dig. Dette gør, at du havner på det helt 
rigtige niveau og får den bedst mulige 
oplevelse!

Så du tilmelder dig et rige hjemmefra, 
og når du mødes med instruktørerne 
lørdag eftermiddag, finder vi ud af, hvil-
ket delkursus der passer bedst til dig. 
Lørdag eftermiddag bruger vi til, at du 
spiller sammen med instruktørerne, og 
instruktørerne vil så sætte delkurserne 
sammen. Vi kan allerede nu sige, at det 
bliver spændende, og du sikkert vil blive 
udfordret både på en ny stemme og 
sammen med nye kammerater.

Du eller din orkesterleder må meget 
gerne kontakte kursusledelsen, inden 
du tilmelder dig, hvis du får brug for 
hjælp.

RIGER OG DELKURSER
Vi har opdelt kurset i riger, for at alle 
kursister kan spille på det rette delkur-
sus. Vi vil gå meget langt inden, og altid 
i dialog med dig, hvis vi skal overveje 
flytninger mellem to riger. 
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1 

DET RØDE RIGE – ZELOSO OG FRETTANDO
Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette 
rige skal man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus 
på læring gennem leg og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører 
og delkursusledere til netop dette rige, så det kan føles helt trygt at tage en 
uge på kursus uden mor og far. I dette rige er der også plads til, at de mest 
rutinerede kan øve sig i basal orkesterdisciplin, som f.eks. at spille uden at 
skrive greb ind i noderne og at spille med få fortegn. Når du ankommer til 
Det røde rige, sætter instruktørerne dig på det af de to niveauer, du passer 
allerbedst til. 

2
DET GULE RIGE – CALMANDO 
Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orke-
steret. I dette rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn og 
arbejder mere med klang og intonation. Her vil du lære endnu mere om at 
spille i et orkester samt videreudvikle dit talent praktisk og teoretisk. Dette 
rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er 
begyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og 
blive en dygtigere musiker selv. Når du ankommer til Det gule rige skal du 
spille sammen med en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne 
dig på den stemme, du passer allerbedst til. 

3
DET GRØNNE RIGE – GUSTOSO OG SONORE
Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget 
orkestererfaring og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for 
deltagelse i ekstra workshops, som du kan vælge ud fra interessefelt – dette 
kunne f.eks. være Music Mind Games eller direktion, alt sammen noget som 
du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. Dette rige er lidt anderledes 
med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt tilmeldes Gustoso – og 
du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så de sammen kan 
afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. Noder til 
fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største ud-
fordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. 
Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. 
Der er obligatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, 
hvordan du selv skal undervise andre i hjemmeorkesteret.

4
DET LILLA RIGE – PASTOSO
Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, 
kaffe og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for 
at læne dig tilbage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. 
Kursisterne i Det lilla rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først 
starter onsdag morgen.@

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 

OM RIGER OG 
DELKURSER

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. I det grønne rige venter de største udfordringer, og derfor 
er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Du kommer til at spille brass band 
men også kammermusik i mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. 
Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er 
obligatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv 
skal undervise andre i hjemmeorkesteret.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke musik, som du 
skal forberede. Det skal bruges til at hjælpe instruktørerne med at finde ud af, hvilken 
stemme du får allermest ud af at spille. Du skal indspille stykket på en lille video, som 
skal sendes til dirigenterne senest den 30/9. Det er vigtigt, at du overholder denne dato. 
En uge før kurset vil du modtage stemmefordeling og noder til de første stykker, vi skal
spille på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der skal aflægge prøve ved at indsende det
lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage og indsende
video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i fællesskab en løsning.

@

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 

OM RIGER OG 
DELKURSER

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

@

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 

OM RIGER OG 
DELKURSER

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. I det grønne rige venter de største udfordringer, og derfor 
er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Du kommer til at spille brass band 
men også kammermusik i mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. 
Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er 
obligatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv 
skal undervise andre i hjemmeorkesteret.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke musik, som du 
skal forberede. Det skal bruges til at hjælpe instruktørerne med at finde ud af, hvilken 
stemme du får allermest ud af at spille. Du skal indspille stykket på en lille video, som 
skal sendes til dirigenterne senest den 30/9. Det er vigtigt, at du overholder denne dato. 
En uge før kurset vil du modtage stemmefordeling og noder til de første stykker, vi skal
spille på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der skal aflægge prøve ved at indsende det
lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage og indsende
video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i fællesskab en løsning.

@

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 
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Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 

OM RIGER OG 
DELKURSER

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. I det grønne rige venter de største udfordringer, og derfor 
er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Du kommer til at spille brass band 
men også kammermusik i mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. 
Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er 
obligatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv 
skal undervise andre i hjemmeorkesteret.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke musik, som du 
skal forberede. Det skal bruges til at hjælpe instruktørerne med at finde ud af, hvilken 
stemme du får allermest ud af at spille. Du skal indspille stykket på en lille video, som 
skal sendes til dirigenterne senest den 30/9. Det er vigtigt, at du overholder denne dato. 
En uge før kurset vil du modtage stemmefordeling og noder til de første stykker, vi skal
spille på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der skal aflægge prøve ved at indsende det
lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage og indsende
video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i fællesskab en løsning.

@

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 

OM RIGER OG 
DELKURSER

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

MERCURY

URANUS PLUTO

VENUS

@

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
to riger. 
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Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. I det grønne rige venter de største udfordringer, og derfor 
er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Du kommer til at spille brass band 
men også kammermusik i mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. 
Det forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er 
obligatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv 
skal undervise andre i hjemmeorkesteret.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke musik, som du 
skal forberede. Det skal bruges til at hjælpe instruktørerne med at finde ud af, hvilken 
stemme du får allermest ud af at spille. Du skal indspille stykket på en lille video, som 
skal sendes til dirigenterne senest den 30/9. Det er vigtigt, at du overholder denne dato. 
En uge før kurset vil du modtage stemmefordeling og noder til de første stykker, vi skal
spille på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der skal aflægge prøve ved at indsende det
lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage og indsende
video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i fællesskab en løsning.
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Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette rige skal 
man minimum have lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring gennem leg 
og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og delkursusledere til netop dette 
rige, så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus uden mor og far.
I dette rige er der også plads til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal orkester-
disciplin, som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne, og at spille med få for-
tegn. Når du ankommer til Det røde rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveau-
er, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er mere rutineret i orkestret. I dette 
rige kan man f.eks. spille med minimum et par fortegn, og arbejder mere med klang og 
intonation. Her vil du lære endnu mere om at spille i et orkester, samt videreudvikle dit 
talent praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at de i hjemmeorkesteret er be-
gyndt at hjælpe de små. Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive en 
dygtigere musiker selv.  Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sammen med 
en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til.  

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og nodelæser. Du har meget orkestererfaring 
og har overskud, når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i ekstra workshops, 
som du kan vælge ud fra interessefelt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter kurset hjemme i kredsen. 
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, fordi alle som udgangspunkt 
tilmeldes Gustoso – og du skal lørdag eftermiddag spille for et par instruktører, så 
de sammen kan afgøre, hvem der i år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. 
Noder til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På Sonore venter de største 
udfordringer, og derfor er dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er obli-
gatorisk instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv skal 
undervise andre i hjemmeorkesteret.. 

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. Her har du mulighed for at læne dig til-
bage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. Kursisterne i Det lil-
la rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 
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Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkursus. Vi vil 
gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger mellem 
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DATO
Lørdag d. 13. oktober 2018 kl. 14.00 til 
fredag d. 19. oktober 2018 kl. ca. 21.30. 

KURSUSSTED
Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

PRIS
Kurset koster 2.195 kr. for en hel uge og 
1.445 kr. for en halv uge. Medlemmer 
af FDF vil få støtte til transport. Husk at 
kontakte din kreds for at undersøge mu-
ligheder for tilskud. Der pålægges et lille 
gebyr for ikke-medlemmer af FDF. Dette 
sker ved tilmelding og betaling. Deltager 
du i flere FDF-arrangementer i løbet af et 
år, kan du overveje medlemskab af FDF. 
Kurset er en del af FDF lederuddannelse, 
og der betales husleje, der eventuelt kan 
indgå i kredsens kommunale støtte. 

MÅLGRUPPE
Alle musikere i FDF, KFUM, garder og 
alle andre, der spiller på et brassband-
instrument eller slagtøj.

ARRANGØR
FDF Landsforbundet med støtte fra FDFs 
Orkesterudvalg.

KURSUSLEDER
Lise-Lotte Tilsted
Tlf.: 23 46 11 66
Mail: ligot@holb.dk 

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs ambition 
er kursets formål at dygtiggøre FDFs 
musikere og inspirere til gode musikople-
velser i kredse og orkestre/tamburkorps. 
FDF giver børn og unge et ståsted at 
møde verden fra gennem relationer, tro, 
leg og samfundsengagement.

FÆLLESPROGRAM
Efterårskurset er også fællesoplevelser 
sammen med resten af kurset. Vi spiser 
sammen og har fælles velkomstaften, 
Massed Band (alle deltagere spiller 
samtidigt), gudstjeneste, festaften og 
selvfølgelig den store afslutningskon-
cert. Derudover mødes vi hver dag efter 
aftensmaden til fælles aftenandagt. Mor-
gensang foregår i rigerne. Årets tema er 
”Star Wars”, og vi vil gerne, at alle klæder 
sig ud til festaftenen torsdag. Der vil stå 
meget mere om dette i dit deltagerbrev, 
som kan ses på FDF.dk/efteraarskursus 
ca. 10 dage før, kurset starter.

På opdagelse i Vejle – frieftermiddag
Instrumenterne ligger stille tirsdag efter-
middag, hvor du vil få tilbudt forskellige 
valgmuligheder som fx: bytur, biograftur, 
hygge på skolen og lign. Program kan 
ses på FDF.dk/efteraarskursus cirka 10 
dage før kursusstart.

AFSLUTNINGSKONCERTEN
Kursets finale bliver den store afslut-
ningskoncert. Her er din familie, FDFere 
og alle andre interesserede velkomne til 
at se og høre, hvad vi har arbejdet med 
i løbet af kurset. Afslutningskoncerten 
er gratis og bliver afholdt fredag d. 19. 
oktober kl. 18.30 – 21.30 på Rosborg 
Gymnasium.

OVERNATNING
Overnatning foregår på skolen i klasselo-
kaler – der er dog mulighed for overnat-
ning på hotel/vandrehjem for deltagere 
over 18 år (man har selv ansvar for bestil-
ling, og betaling er for egen regning).

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens om-
råde.

TRANSPORT
Der er ingen fællestransport hverken til 
eller fra kurset. Der tilbydes tilskud til 
transport fordelt på de otte landsdele i 
FDF. Prisen beregnes ud fra landsdelens 
gennemsnitlige afstand til Vejle. Rejse-
godtgørelse opgøres ved tilmelding og 
krediteres ved betaling. Rejseordningen 
gælder for medlemmer af FDF. Har du 
spørgsmål om rejsegodtgørelse så kon-
takt FDFs forbundskontor på fdf@fdf.dk 
eller tlf. 33 13 68 88.

DELTAGERBREV
Cirka 10 dage før kursets start kan du på 
FDF.dk/efteraarskursus hente deltager-
brev, ugeprogram, dit eget delkursusbrev 
og alle andre praktiske oplysninger.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en integreret del af FDFs leder-
uddannelse, og du får et kursusbevis for 
din deltagelse. FDF Efterårskursus 2018 
er støttet af DAO - Dansk Amatørorke-
sterforbund.

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest d. 15. septem-
ber 2018 på FDF.dk/tilmeld.

Praktisk info



TRÆKLATREKURSER
ALDERSGRUPPE FRA 15 ÅR

TILMELDING FDF.DK/TILMELD

KURSUSSTED HEDEHUSHALLEN



32 FDF UDDANNELSE • TRÆKLATREKURSER

BLIV TRÆKLATREINSTRUKTØR...
... ved at gennemføre FDFs træklatre-
uddannelse. Uddannelsen består af et 
begynderkursus, et instruktørkursus og 
et eksaminationskursus fordelt over tre 
weekender med et halvt års mellemrum. 
Typen af kursus afhænger af deltagernes 
niveau. Læs mere om de enkelte niveau-
er nedenfor. På et træklatrekursus lærer 
du om teknikker til sikker træklatring. 
Efter endt eksamen er du træklatrein-
struktør og må stå for træklatrearrange-
menter for børn.

På et træklatrekursus er forholdet mel-
lem antallet af deltagere og instruktø-
rer ret lille, typisk tre-fire deltagere pr. 
instruktør. Det betyder, at du vil være 
meget ”på”. Denne form sikrer, at du 
som deltager får mest muligt fagligt ud 
af kurset og får så meget ”instruktørtid” 
som muligt, så du bliver trænet grundigt 
i kursets pensum. Træklatrekurserne 
arrangeres under FDFs friluftsudvalg, 
og hele kurset gennemføres udendørs 
uanset vejret.

TID
7.9. september 2018

BEGYNDERKURSUS
Dette kursus er indgangen til FDFs 
træklatreuddannelse. På begynderkur-
set lærer du det grundlæggende inden 
for træklatring. Kursets varighed er 
18 undervisningstimer, svarende til en 
weekend.

• Du skal være fyldt 15 år eller gå i 9. 
klasse for at deltage. Deltagere under 
18 år skal have forældretilladelse.

• Du behøver ikke have nogen viden om 
klatring, inden du starter på begynder-
kurset.

INSTRUKTØRKURSUS
Dette kursus bygger videre på det, du 
lærte på begynderkurset, og fylder nyt 
på, så du med træning og yderligere 
selvstudier hjemme kan komme videre i 
FDFs træklatreuddannelse. Kursets varig-

hed er 18 undervisningstimer, svarende 
til en weekend.

• Du skal have gennemført begynder-
kurset eller have opnået et tilsvarende 
fagligt niveau på anden vis. Du skal be-
herske og have erfaring i alle aspekter 
af Klatresamrådets normer for begyn-
derkurser i træklatring. Denne erfaring 
opnås kun ved træning. Det anbefales, 
at du mellem begynderkurset og 
instruktørkurset har klatret mindst 30 
reblængder og etableret mindst 50 
topankre/standpladser. Der bør være 
ca. seks måneder mellem begynderkur-
set og instruktørkurset.

• Inden dette kursus bør du have læst 
Klatresamrådets kompendium i træk-
latring.

• Du skal være fyldt 15 år eller gå i 9. 
klasse for at deltage. Deltagere under 
18 år skal have forældretilladelse.

EKSAMINATIONSKURSUS
Dette kursus er et repetitions- og eksa-
minationskursus. Kursets første del er 
repetition af det, du har lært tidligere på 
træklatreuddannelsen. Kursets anden del 
er eksaminationen i pensum som træk-
latreinstruktør under Klatresamrådet. 
Kursets varighed er 18 undervisningsti-
mer, svarende til en weekend.

• Du skal have gennemført instruktør-
kurset for at deltage i dette kursus. Det 
anbefales, at du mellem instruktør-
kurset og eksamen har klatret mindst 
30 reblængder og etableret mindst 30 
topankre/standpladser/redningsproce-
durer. Der bør være ca. seks måneder 
mellem instruktørkurset og eksamen. 
Da bogen Kompendium i træklatring 
er pensum til eksamen, skal du have et 
dybdegående kendskab til indholdet i 
bogen.

• Forudsætningen for at gå op til eksa-
men som træklatreinstruktør er, at du 
har et gyldigt bevis for deltagelse i et 
12-timers-førstehjælpskursus.

• Du skal være fyldt 18 år for at gå til 
eksamen.

PRIS
Et træklatrekursus koster 1722 kr. for 
en weekend, som opkræves kredsen. 
Ekstraprisen for eksaminationen fordeles 
på de tre kurser, som uddannelsen består 
af. Derfor er klatrekurser dyrere end 
almindelige weekendkurser i FDF. Der 
ydes rejseudligning efter FDFs gældende 
rejseudligninsbetingelser, som findes på 
FDF.dk/uddannelse.

TILMELDING
Du tilmelder dig på FDF.dk/tilmeld. 
Tilmeldingsfristen for begynder- og 
instruktørkurser er 24. august 2018. Til-
meldingsfristen for eksamen er seks uger 
før kurset. Deltagerbrev med praktiske 
informationer udsendes pr. mail ca. 10 
dage før kurset.

Tilmeldingerne behandles ud fra et 
princip, hvor klatre-makker-par optages 
først, for at sikre, at der er mulighed for 
hjemmetræning. Det anbefales, at man 
ikke tilmelder sig, hvis man ikke har en 
klatremakker. Klatremakkeren behøver 
ikke være fra samme kreds, men det 
anbefales, at man har en makker, som 
bor relativt tæt på én, så man kan træne 
ofte. Ligeledes arbejdes der på at lave 
geografisk spredning, når der optages 
kursusdeltagere, for at sikre, at der frem-
over kan udbydes klatreaktiviteter rundt i 
alle landsdele. Ellers efter først-til-mølle-
princippet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
FDFs træklatreuddannelse følger Klat-
resamrådets normer for træklatring. Du 
finder Klatresamrådets normer og kom-
pendium på dansktraeklatreforening.dk. 
Du kan læse mere om uddannelsen og 
klatring generelt på FDF.dk/klatring. Ved 
spørgsmål kontakt klatring@fdf.dk.

Træklatrekurser
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1
NEXT STEP
INTERNATIONALT LEDERKURSUS PÅ SILKEBORG HØJSKOLE 
Er du vild med oplevelser i andre kulturer og arbejdet med det tværkultu-
relle, så er Next Step-lederkurset for dig! Sammen med ledere fra alle FDFs 
europæiske søsterorganisationer udvider du dit netværk og vokser som 
international leder.

På kurset mødes unge fra omkring 15 forskellige ungdomsorganisationer 
verden over for at udveksle ideer og tilgange til fx ungedemokrati, delta-
gelse og interkulturel dialog.

Aldersgruppe 16–27 år
Tidspunkt 14.-19. oktober 2018

2
RANFTTREFFEN
GODE SNAKKE I NATTENS MYSTIK
‘Ranfttreffen’ er en helt speciel oplevelse. Hvert år hos FDFs venner i Schweiz 
samles 1000 unge og går sammen til ’Ranftschlucht’, hvor man sammen 
fejrer julen udenfor kl. 02:30 om morgenen med masser af stearinlys og 
musik – og forhåbentlig sne.

Man starter tidlig aften, og mens man går, diskuteres der, man deler idéer, 
leger og deltager i forskellige workshops. Efter fejringen går man sammen 
tilbage og oplever nattens mystik, til sidst slutter man af med morgenmad.

Aldersgruppe Fra 9 år
Tidspunkt 22.-23. decemberr 2018



Kursus Dato Sted Aldersgruppe Pris Refusion Tilmeldingsfrist Kontakt

7.-8. klassekursus 15.–19. 
 oktober  
2018

Hardsyssel 
 Efterskole
Hardsysselvej 2 
Vejrum 7600 Struer

Bycenter Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V

Alle som går i 7. 
eller 8. klasse.

 1635 kr. Ja 16. september 
2018

Kontaktperson Majken Østergaard 
Frederiksen
Tlf.: 41 73 11 52
Mail: majken@fdf.dk

Seniorvæbnerkursus  
MSE

13.–19. 
 oktober  
2018

Midtsjællands 
Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

Seniorvæbnere i  
alderen 13-14 år - 
fra det halvår, man 
fylder 13 år, til det 
halvvår, man fylder 
15 år.

 2366 kr. Ja 16. september 
2018

Kursusleder Susanne Toft Nielsen
Tlf.: 20 65 00 39
Mail: sus04_5@hotmail.com

Kursusleder Benny Legaard Buur
Tlf.: 20 70 56 34
Mail: blb@fdf.dk

Seniorkursus Sletten 13.–20. 
 oktober  
2018

FDF Friluftscenter 
Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry

Seniorer i alderen 
15-18 år – fra det 
halvår, man fylder 
15 år, til det halvår, 
man fylder 19 år.

 2367 kr. Ja 16. september 
2018

Kursusleder Majken Østergaard 
Frederiksen
Tlf.: 41 73 11 52
Mail: majken@fdf.dk

Seniorkursus Vork 13.–20. 
 oktober  
2018

FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved 

Seniorer i alderen 
15-18 år – fra det 
halvår, man fylder 
15 år, til det halvår, 
man fylder 19 år.

2367 kr. Ja 16. september 
2018

Kursusleder Thomas Hundebøll
Tlf.: 28 45 49 25
Mail: thomashundeboell@fdf.dk 

Kursusleder Troels Peter Lund 
Rasmussen
Tlf.: 28 68 27 30
Mail: troels.rasmussen@fdf.dk  

Efterårskursus 13.–19. 
 oktober  
2018

Rosborg  Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Fra 9 år 2195 kr. 
for en 
hel uge 
og 1445 
kr. for 
en halv 
uge.

Ja 15. september 
2018

Kursusleder Lise-Lotte Tilsted
Tlf.: 23 46 11 66
Mail: ligot@holb.dk

Træklatrekurser 7.-9. 
september 
2018

Hedehushallen 
Charlottegårdsvej 2
2640 Hedehusene

Fra 15 år 1.722 kr. Ja 14 dage før 
kurset, dog 
seks uger før et 
 eksamenskursus

FDFs Friluftsudvalg
Mail: klatring@fdf.dk

Next Step - 
Internationalt 
lederkursus

14. – 19. 
oktober  
2018

Silkeborg Højskole
Platanvej 12
8600 Silkeborg

16-27 år 560 kr. Ja 15. august 2018 Kursusleder Adric Etheredge
Mail: adric@fdf.dk

Internationalt Udvalg i FDF
Mail: crossculture@fdf.dk

Ranfttreffen 22.-23. 
december 
2018

Schweiz Fra 9 år - Nej - Internationalt Udvalg i FDF
Mail: crossculture@fdf.dk
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Kredslederm
oduler    •

Bestyrelseskursus    •

Lederskole    •
Seniorkursus •

Seniorvæ
bnerkursus •

•
Seniorarrangem

enter

•
Uddannelsesaftener

Efterårskursus •

•
Specialkurser
Klatring

Sejlads
Landsorkestersam

ling

Internationale kurser

Ung leder 1 •

Ung leder 2 •

Ung leder 3 •

Lederfighten •

•
Efterårskursus

•
Instruktøruddannelse

•
Lederkursus

•
Specialkurser

Kano
Klatring

Sejlads
Landsorkestersam

ling

Internationale kurser

•
Mesterlære i kredsen• Kursus for nye ledere

•
Lederfighten

•
Lederskole

7.-8. klassekursus •

Kurser i FDF


