På Jomsborg og
Midtsjællands Efterskole.
For alle seniorvæbnere og
seniorer i landsdel 8.
25.-27. januar
22.-24. februar

Om grupperne
Ved tilmelding til kurset vælger du, hvilken gruppe du ønsker at deltage på. Du vil deltage på
samme gruppe begge weekender.
Som førstegangsdeltager tilmelder du dig FILO-gruppen, og er det anden gang du deltager,
er FIFO-gruppe den rette for dig. Når du har været deltager på disse grupper, har du
mulighed for at vælge blandt lederskolens øvrige grupper.
Deltager du på kurset første gang som 16-årig eller ældre, er du ikke forpligtet til at vælge
FILO- eller FIFU-gruppen.
Hvis du er fyldt 18 år, er du sidste gangs deltager på kurset, og skal vælge FUP-gruppen.
Du kan læse mere om de enkelte grupper på de efterfølgende sider.

F.I.L.O.
1.
gang på lederskole.
Fælleskab // Inspiration // Læring // Oplevelser.
Er du seniorvæbner? Og er det her første gang på lederskole for dig? Er du klar til at møde
en masse fantastiske nye mennesker? Så er det her stedet for dig!
I gruppen FILO, vil du møde en masse andre førstegangsdeltagere, som alle er lige så
spændte som dig. Vi skal lege en hel masse, vi skal snakke en hel masse og forhåbentlig skal vi
også lære en hel masse om hvordan det egentlig er med FDF i de større sammenhænge.
Fællesskabet er i fokus her, og sammen med jer, håber vi på at få nogle
mega gode weekender sammen!
Vi glæder os til at se jer på L8!

F.I.F.U.
Er du klar til weekendskole? Nej? Det er vi heller ikke – så lad os sammen tage på lederskole,
som LANGT fra minder om rigtig skole! Vi kan garantere jer en fed oplevelse, med massere
fællesskab, ingen sure citroner og dampen er oppe!
Som fremtidige ledere har i meget at lære, men hvordan lærer man bedst? Selvfølelig af de
bedste! Så gør jer klar på hele molevitten og meget mere til, sammen med os.

Er du klar? Det er vi!!

Mange hilsner Jacob, Anders #1, Anders #2 og Nicoline

AP19
For 100 år siden skabte militæret en hemmelig specialenhed for at beskytte landets vigtigste
personer og ejendele. Nu er der for første gang i enhedens historie en åben optagelse så du
kan komme og få en smag på at være en del af AP19.
Så er du klar på at rykke dine grænser, hjælpe dine kammerater i nød og være en del af et
eksklusivt fællesskab bestående af de bedste af de bedste?
Er du til lange gåture på stranden, se himlen når der flest stjerner og se naturen vågne?
Hvis du kan svare ja til ovenstående så søg om optagelse nu!
Gruppen sover ude, hvis der bliver tid.

Specialklassen
Har du altid følt dig lidt mere speciel end dine venner? Du kan måske flere, eller færre, ting
end de andre, fordi du er så speciel? Som om du kan se noget, som de ikke kan. Og hedder din
bedste ven i øvrigt også Anton, og er… sådan lidt… usynlig, så er specialklassen lige noget for
dig.

Velkommen til klassen, hvor alle tror de er specielle, og hvor bogstaver har fået en ny farve.
Her samles alle vi specielle typer et sted, hvor vi i fællesskab skal finde ud af, om vi virkelig
alle sammen er så specielle, som vi selv går, og tror vi er.

Så tag din bedste ven under armen, om du så er den eneste der kan se ham eller ej, for vi
gælder i den grad til at se hvad der lige præcis gør dig speciel.

F.U.P.
F.U.P. gruppen inviterer dig til din sidste mulighed for at deltage på FDFs lederskole. Henover
de to weekender giver vi dig en masse evner, oplevelser og tanker som du kan tage med dig
hjem.
Du kommer til, at lære værktøjer til planlægning og formidling. Sammen vil vi diskuterer
FDFs ambition og formål, samt blive endnu klogere på FDF og lederarbejde.
Igennem leg, hygge, samvær og et hyggeligt fællesskab vil vi give dig de bedste
forudsætninger for at blive den bedste leder!
Tag på lederskole sammen med os og forbered dig på to weekender med et skud af friske
vitaminer.

