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I mødet med andre kulturer vokser vi som 
mennesker. Gennem deltagelse i internatio-
nale kurser, lejre og udvekslinger kan FDFs 
unge og ledere opleve mangfoldighed, opbyg-
ge interkulturel forståelse og få ny inspiration 
med hjem til kredsen.

Her finder du en oversigt over aktuelle 
internationale kurser, som du kan deltage 

i gennem FDF. FDF vil til hvert af de re-
spektive kurser medsende en gruppeleder, 
der sørger for at arrangere transporten og 
koordinere rejsen med jer, så I rejser som én 
gruppe. Gruppelederen vil også sørge for, at 
I er forberedt på kursets indhold - herunder 
afstemme forventninger til, hvad I vil bidrage 
med som hold.

Har du yderligere spørgsmål til de interna-
tionale kurser, er du meget velkommen til 
at kontakte FDFs Internationale Forum på 
international@FDF.dk
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1
Påskekursus
Transsylvanien, Rumænien
10.-17. april 2022

Aldersgruppe: 18-25 år
Et ugelangt kursus, der udforsker leg, 
lederskab og samarbejdet med andre, 
der er forskellige fra os selv. Kurset er en 
god mulighed for at skabe nye venner på 
tværs af Europa. Du vil også lære mere om, 
hvordan andre organisationer laver ugent-
lige møder og strukturerer deres frivillige 
arbejde.

De andre deltagere er unge ledere fra for-
skellige ungdomsorganisationer i Europa, 
eksempelvis Rumænien, Ungarn, Storbri-
tannien, Finland, Ukraine og de baltiske 
lande. Eventet er organiseret af European 
Fellowship (en paraplyorganisation for 
ungdomsorganisationer) og drives af et 
planlægningsteam bestående af deltagere 
fra hele Europa, hvilket giver kurset et 
meget internationalt præg.

2
EuroCourse
Gent, Belgien
9.-16. april 2022

Aldersgruppe: 18-25 år
Chiro Belgium har sammensat et ugelangt 
kursus, der ser på leg, og hvordan det kan 
bruges i alle aspekter af ungdomsorganisa-
tionen. Ugen vil blive brugt på at undersøge 
kreativ ledelse og samarbejdet med men-
nesker fra forskellige kulturer.

De øvrige deltagere vil også være unge 
ledere fra forskellige ungdomsorganisatio-
ner i Europa, fra blandt andet Catalonien, 
Malta, Tyskland, Belgien og Slovakiet. 
Eventet er arrangeret af FIMCAP Europe (en 
paraplyorganisation for ungdomsorganisa-
tioner, som FDF er en del af) og drives af 
et planglægningsteam fra Chiro Belgium, 
hvilket giver kurset et stærkt belgisk præg.

3
Be One
York, England 
23.-26. juni 2022

Aldersgruppe: 18-45 år

Dette er et trosbaseret kursus med fokus 
på, hvordan vi kan bygge en inkluderende 
kirke. En mulighed for at udvikle og lære 
fra medlemmer af økumeniske trossam-
fund, kirker og organisationer fra hele 
Europa i den historiske by York, England.


