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PRAKTISK INFO
TID
Kursusstart: Onsdag den 5. april kl. 20:00 
på Brørup station. Der vil være fællestrans-
port til alle fra Brørup station - uanset om 
man ankommer med tog eller ej. 
Kurset slutter: Mandag den 10. april  
kl. 09:25 På Kongeådalens Efterskole - 
hvorefter der går busser til Brørup station 
med ankomst kl. 09.40. 
 

STED 
Kurset foregår på Kongeådalens Efterskole 
beliggende i Sønderjylland på Dovervej 19, 
6660 Lintrup. Skolen har en stærk tilknyt-
ning til FDF - og til hverdag danner den ram-
me for op mod 90 elever i 9. og 10. klasse. 

FÆLLESTRANSPORT
Der vil være fællestransport til og fra Brørup 
station. Deltagerbrevet vil indeholde den 
præcise rejseinformation. 

PRIS
Grundprisen pr. deltager er 2.082 kr. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta-
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be-
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset. 
Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel-
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt 
kursustilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/
fundraising/uddannelsespuljen 
Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion 
fra kommunen, udgør huslejeandelen for 
Seniorvæbnerkursus KE 667 kr.

DELTAGERBREV
I ugen op til kurset vil der blive udsendt et 
deltagerbrev til den e-mail, der er oplyst 
som kontaktmail. I brevet kan du se, hvil-
ken gruppe du er kommet i, rejseinforma-
tioner, pakkelister og anden nyttig infor-
mation. Efter kurset bliver der udleveret et 
kursusbevis.

KONTAKT
Dette års kursusledere er Mads Wermuth, 
Kristian Rieland Vemmelund og Anne-Lene 
Wermuth. 
Har du spørgsmål til kurset kan disse 
sendes til kursusledelsen på mail kursus@
keskole.dk eller kursets facebookside: Se-
niorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole.
På facebooksiden vil der løbende komme 
opdateringer, og der tælles ned til kurset.    

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og klar til en påske med fede ak-
tiviteter, fællesskab og nye venskaber på tværs af hele 
landet? Så sidder du lige nu med indbydelsen! 

På Seniorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole er 
over 40 instruktører klar til at lave de fedeste aktivi-
teter sammen med netop dig! Du vil i løbet af påsken 
opleve masser af fællesskab og aktiviteter i en gruppe, 
du selv vælger. Alt dette sker sammen med alle de 
andre seniorvæbnere fra hele landet.

Mange hilsner fra kursusledelsen Mads Wermuth,  
Kristian Rieland Vemmelund og Anne-Lene Wermuth

FORMÅL
Formålet med seniorvæbnerkurset er:

   At seniorvæbnere fra hele landet mødes og oplever 
et FDF-fællesskab.

   At seniorvæbnere oplever FDF aktiviteter med ud-
gangspunkt i FDFs værdigrundlag, som giver delta-
geren kompetencer, de kan bruge hjemme i kredsen.

    At møde seniorvæbnere med en vedkommende  
forkyndelse, der vækker eftertanke.

VALG AF GRUPPE
På kurset skal du være i en gruppe, hvor I skal lave ak-
tiviteter sammen. Gruppen skal du vælge på forhånd. 
Her i indbydelsen finder du 11 spændende grupper, 
som du kan vælge imellem - du skal vælge tre grupper 
i prioriteret rækkefølge.

Gruppernes tema og indhold er beskrevet, så du har 
mulighed for at vælge lige netop dem, du synes, der er 
bedst til dig! 

Ved hver gruppe finder du et barometer. Barometeret 
beskriver, hvor meget fysisk aktivitet der er i gruppen. 
Der er tre niveauer, hvor 3 er det højeste. 
 
Ved hver gruppe er der et barometer, hvor mellem 1 og 
3 felter er fyldt ud. Barometeret beskriver, hvor hård 
gruppen er, eller hvor stærkt det skal gå. Niveauerne 
er beskrevet herunder: 

1   Du vil gerne være kreativ, snitte eller lave mad, 
mens du får snakket med de andre deltagere. Her er 
masser at tage sig til - men det kræver ikke de store 
fysiske anstrengelser. Du sætter pris på din natte-
søvn og kan bedst med et gruppeprogram i faste 
rammer. Her kan alle være med! 

2   Du er ikke bange for at gå 8 km. eller holde dig klar 
til en uventet opgave. Du ser frem til en fantastisk 
påske med både stille og vilde udfordringer. 

3   Du er altid på vej - og ser kun fremad. Du kan sag-
tens bevæge dig i 16 timer om dagen, 3 timer om 
natten og spise din aftensmad på farten. Du forven-
ter at sove dig igennem den første uge efter kurset.

ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle seniorvæbnere i alderen 13-15 år – fra 
det halvår du fylder 13 år, til det halvår, du fylder 15 år.
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GRUPPER

Big business   
Synes du, at slipseknuder er vigtigere end 
råbåndsknob? Ser du Løvens Hule og tænker: 
”Sikke nogle amatører”? Så er denne gruppe lige 
noget for dig!

I denne gruppe vil du sammen med andre 
kæmpe om at bygge det største forretningsim-
perium. Du vil på aktiviteter og løb, baseret 
på forskellige markeder og brancher, indtjene 
kapital til at forstørre jeres imperium og magt. 
Gruppen har fokus på spilteori, strategi og 
selvfølgelig business.

Det er ikke nemt at blive den største - du kan 
risikere at blive udfordret fysisk og at skulle 
tage beslutninger under pres. Denne gruppe er 
for dig, der er konkurrencedrevet og vil give den 
en ekstra skalle for at slå de andre hold.

Der er kun en, som til sidst kan være den rigeste 
på excelarket - er det dig?

Gruppen sover og spiser ude.

Barometer:

1

 Remake, Redo, Reuse
Smider dine forældre også ting ud, som du el-
lers synes har stort potentiale til andet end en 
tur i skraldespanden? Er du også vild med den 
nye upcycling-trend? Har du enten meget erfa-
ring med dette eller ingen erfaring, så vil denne 
gruppe helt klart være noget for dig!

I gruppen skal vi prøve kræfter med vores kre-
ative hjerner. Vi skal arbejde med forskellige 
gamle ting og forvandle dem til nye, som kan 
bruges. Vores aktiviteter vil både foregå uden-
for og indenfor. Så elsker du at være kreativ og 
udvikle noget nyt ud fra noget gammelt, så meld 
dig på denne gruppe.

Gruppen sover og spiser inde.

Barometer:

3

Vejen til El Dorado  
Forestil dig dette: Du er i 1500-tallets Spanien. 
Dig og din hustlerven Miguel har et gamblerpro-
blem. I vinder på “mirakuløs” vis et skattekort til 
El Dorado i et terningspil. MEN! så opdager dine 
modstandere, at I har snydt, og du bliver nødt til 
at flygte og gemme dig i en tønde. Inden du ved 
af det, er du ombord på et skib, som har kurs 
mod Sydamerika. 

I gruppen vil vi følge handlingen i filmen “Vejen 
til El Dorado”. Vi skal sejle over Atlanten som 
blinde passagerer. Vi skal være guder for folket i 
den nye verden.

Så hvis du føler dig eventyrlysten, guddommelig 
og ELSKER guld, er dette gruppen for dig!

Gruppen sover ude og spiser som udgangs-
punkt inde.

Barometer:

2

Robotterne kommer! 
“Robotterne kommer!”. Dette er blevet sagt i 
mange år, og med de seneste års udvikling er 
robotterne både bedre til skak, kunst og hvem 
ved - måske FDF-løb? Hvis robotterne allerede 
er klogere end os, hvorfor så ikke bare lade  
dem bestemme alt? “If you can’t beat them,  
join them”.

I denne gruppe vil vi lade kunstig intelligens 
tage beslutninger, planlægge løb og komme med 
forslag til aktiviteter på vores vegne. Vi vil både 
i samarbejde med og mod, planlægge aktiviteter 
ud fra en kunstig intelligens forslag samt arbej-
de med uforudsigelighed og tilfældigheder.

Gruppen sover og spiser inde.

Barometer:

4

Kursusrouletten 
Kender du det, når man gerne vil på kursus, men 
alle grupperne lyder bare så gode, at man slet ikke 
kan vælge imellem dem? Bare rolig - det gør vi 
også! Derfor har vi lavet den perfekte gruppe til dig, 
som står og er helt på bar bund. På kursusrouletten 
kommer I til at prøve kræfter med vores super fede 
fortolkninger af, hvad man kunne opleve på de andre 
grupper. Så vil du forhåbentlig næste gang ikke være 
i tvivl om, hvilken gruppe der passer perfekt til dig.

Gruppen kommer til at lave aktiviteter med ud-
gangspunkt i de andre gruppers temaramme, hvilket 
vi primært vil gøre udenfor. Det betyder også, at der 
kommer til at være aktiviteter med både meget højt 
aktivitetsniveau - samt noget mere stillesiddende. 
Vær klar på lidt af hvert!

Gruppen sover ude, men spiser inde.

Barometer: 

5
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GRUPPER

Imposters
Er du vild med spil som “Among Us” og “Varulv”? 
Elsker du at lyve og manipulere, og ved du altid, 
hvornår dine venner ikke er ærlige? Så er du 
måske den ultimative Imposter, vi leder efter. Vi 
skal her konkurrere i flere discipliner for at få så 
mange point som muligt, men pas på - for der 
er nogen iblandt jer, der vil gøre alt for at spole-
re den store plan. 

Du kommer gennem ugen til at arbejde med et 
gennemgående pointsystem. Du skal både være 
god til at spotte, hvem der arbejder imod dig og 
samtidig holde dig under radaren, når det er din 
tur til at være Imposter. Så øv dit pokerface og 
tilmeld dig gruppen.

Gruppen sover og spiser ude.

Barometer: 

6
Dum, Dummere,  
Dummest 
Hvor dumt kan noget egentligt blive? Giver det 
mening at spise suppe med en ispind? Er smør 
godt at støbe ting i? Kunne frosne grøntsager være 
det perfekte stykke legetøj? Vi vil prøve at finde 
svaret på, hvor dumheden sætter sine grænser, og 
på hvor åndsvagt noget egentligt kan blive.

I denne gruppe kommer vi til at lave aktiviteter, 
som I med sikkerhed ikke har prøvet før, og som 
alle kan være med på. Der kommer til at være fo-
kus på fællesskab og på at hygge sig i en gruppe, 
hvor vi skal have det dumt på en sjov måde. Så 
hvis du er klar til at lade hjernen blive derhjem-
me for en stund og tage ud lave noget dumt og 
åndssvagt, så er det her gruppen for dig.

Gruppen sover og spiser inde

Barometer: 

7

Raaamaaasjaaang
Ding, dong, dang

Om et øjeblik ankommer vi til DR Ramasjang. Alle 
passagerer bedes spænde sikkerhedsselen, da 
det er et land med masser af sjov og god tjubang!

Er du ligesom os udstyret med en barnlig sjæl, 
og har du altid drømt om at bruge din påske med 
alle dem, du kender fra Ramasjang? Vi skal rundt 
i Ramasjang og lege en masse gakkede lege. Vi 
skal lave ballade med Emil fra Lønneberg, grine 
med Gurli Gris og tælle med Hr. Skæg.

Alle er inviteret - så kom og leg med os!

Gruppen sover og spiser inde, men bevæger  
sig udenfor.

Barometer: 

8

Music 4 life 
Har du en rockstjerne i maven? Eller drømmer 
du om det professionelle liv som claves-spiller? 
Så er det her gruppen for dig!

Her spiller du i grupper med andre, derfor er det 
lige meget, om du er begynder, øvet eller spe-
cialist i dit instrument - alle hjælper hinanden 
med at blive bedre. Du får også hjælp og vejled-
ning af dygtige instruktører, som selv har musik 
helt ind i knoglerne og med masser af erfaring. 
Så kom og spil med, hvis du vil lære glæden ved 
at spille musik!

Gruppen sover og spiser inde.

Barometer: 

10
Dit Værste Mareridt 
Du vågner med et sæt, du har koldsved og er 
skrækslagen! Du har lige haft et mareridt, hvor 
du falder ned i dybet, har været på flugt fra 
monstre eller er faret vild i en mørk skov. Du er 
fanget i dine værste mareridt, og for at slippe fri 
må du se din frygt i øjnene. 

Du vil på gruppen blive udfordret i grænseover-
skridende, skræmmende og mystiske aktiviteter 
med et højt aktivitetsniveau. Det bliver hårdt 
både fysisk og psykisk. Du skal kunne gå ture 
med turrygsæk og nogle gange også med al din 
bagage. Gruppen laver ikke selv mad. Du bliver 
nødt til at være vågen mange timer i døgnet for 
at slippe fri fra dit værste mareridt.

Gruppen sover og spiser ude.

Barometer: 

11

Lejrliv 2,0
Er du typen der er til flammer, fløde og fabelag-
tige friluftsoplevelser? Så er dette gruppen for 
dig! Vi tager udelivet til næste niveau, og gør alt 
det I ikke når derhjemme I hverdagen. Er du fyr 
og flamme så fat flintestålet, for vi skal ekspe-
rimentere med forskellige typer af bål. Bål til 
mad, bål til hygge og bål til finsk svedehytte! 

Når vi bliver trætte af røg (#aldrig), så skal vi 
udforske andre dele af friluftslivet. Vi skal bygge 
vores egen lejr. Alt det du elsker ved friluftsliv – 
bare bedre!

Vi sover selvfølgelig ude og spiser ude.

Barometer: 

9
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