Hey senior og seniorvæbner!
Vil du være med til Danmarks største escaperoom?
Selvom vi (desværre) endnu ikke kan mødes som vi plejer, skal du ikke snydes for en fed
FDF-oplevelse i påsken.
Alle påskens kurser er derfor gået sammen om at lave en unik oplevelse for dig. Du er velkommen uanset hvilket kursus du normalt ville tage på – og uanset om du tidligere har været på kursus.
Sammen skal vi i Danmarks største virtuelle escaperoom og have et par timer fyldt med aktiviteter.
På traditionel FDF-vis skal vi i fællesskab løse udfordringer og hyggelige gåder, tænke kreativt, lege, synge og grine sammen. Og du slipper for at pakke tasken, da det hele foregår
hjemme fra dit værelse.

Følg med på Facebookbegivenheden ”Online kursusoplevelse for unge”
Her kan du løbende følge med, når vi afslører mere om temaet for dagen!’

Praktisk information
Tid:

5. april 2021 kl. 13-16.30

Alder:

13-18 år

Tilmelding:
her:

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 5. april kl. 12.50

Kursussted:
Online

P.S.: Hvis du kan holde på en hemmelighed,
kan du lige tjekke det hemmelige bilag på side 2

FDF Rysarkivet

Artikel no. 45-13- 652
Hovedbestyrelsens Hemmelige Bunker
Holger 1
Tilbage i 1960’erne byggede FDFs Hovedbestyrelse den hemmelige bunker
”Holger 1” på Sletten.
I stil med den danske regerings bunker ”Regan Vest”, der skulle huse
kongefamilien og regeringen i tilfælde af atomkrig, skulle ”Holger 1” huse
FDF’s Hovedbestyrelse hvis bomberne begyndte at regne over Danmark.
For at komme ind i bunkeren, skulle man blot kende dens hemmelige placering på Sletten. Dog var det mere besværligt at komme ud, da det krævede at
man bekræftede alle medlemmer af Hovedbestyrelsens ve og vel.
Dette blev gjort ved at alle medlemmer af HB fik hver sin unikke
”udgangs-kode”. På den måde sikrede man sig at alle kom med ud og at alle
var i god behold. Bunkeren kunne derfor kun åbnes indefra med SAMTLIGE
udgangskoder.
Dengang bestod FDF’s Hovedbetyrelse af 28 medlemmer, der hver især fik en
unik kode.
Kodernes ejermænd blev kategoriseret som Agent A, Agent B, Agent C, Agent
D, osv., for at holde de enkelte HB-medlemmers identiteter hemmelige.
Koderne gik altså fra A-Å i det daværende alfabet.

