
Seniorvæbnerkursus MSE
Aldersgruppe 13-15 år

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Midtsjællands Efterskole

15.-21. oktober 2022

SENIORVÆBNERKURSUS MSE     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     7

http://FDF.dk/tilmeld


8     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     SENIORVÆBNERKURSUS MSE 

PRAKTISK INFO
TID
Start: Lørdag d. 15. oktober 2022 kl. 14.00  
på Roskilde Station. 
Slut: Fredag d. 21. oktober 2022 kl. 11.30  
på Roskilde Station.

FÆLLESTRANSPORT
Før og efter kurset er der fællestransport  
til og fra Roskilde Station. Alle mødes på 
Roskilde Station lørdag d. 16. oktober 2022 
kl. 14.00, hvorfra vi samlet kører i bus til 
MSE. Fredag d. 22. oktober 2022 kører bus-
sen atter til Roskilde Station, så du kan nå 
et tog omkring kl. 11.30.

PRIS
Kurset koster i alt 2.561 kr. Heraf udgør 
huslejen 363,72 kr. For medlemmer af 
FDF sendes regningen til kredsens kasse-
rer, og der skal betales inden kurset. Som 
ikke-medlem af FDF skal du betale ved 
tilmeld ing. Læs mere om FDFs handelsbe-
tingelser på FDF.dk/uddannelse. 

TILMELDING
Tilmeld dig kurset senest d. 12. september 
2022 via FDF.dk/tilmeld. Tilmeldingen er 
bindende og skal foretages af eller i samar-
bejde med forældre eller kredsleder.

VELKOMSTMAIL
Senest en uge før kurset modtager du en 
velkomstmail med et deltagerbrev inde-
holdende et program, en hilsen fra dine 
instruktører og praktiske oplysninger. Du vil 
også kunne finde deltagerbrevet på vores 
hjemmeside FDF.dk/MSE. Hvis du ikke kan 
finde velkomstmailen i din indbakke, så 
sørg for at tjekke dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse. 
Du får bevis for din deltagelse tilsendt på 
mail cirka to uger efter kurset.

KONTAKT
Susanne Toft Nielsen 
Tlf.: 20 65 00 39 
E-mail: sus04_5@hotmail.com

Benny Legaard Buur 
Tlf.: 20 70 56 34 
E-mail: blb@FDF.dk

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 Senior-
væbnerkursus 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 seniorvæb-
nere 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 deltagere og 
instruktører, som fylder MSE med den vildeste stem-
ning og energi.

Mange hilsner

Susanne Toft Nielsen og Benny Legaard Buur,  
kursusledere

FORMÅL
Kursets formål er, at du som seniorvæbner får:

   En oplevelsesrig start på FDFs lederuddannelse, 
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. Er du af sted for første gang, kan 
du måske komme sammen med en, du kender. Som 
ny deltager på FDF Seniorvæbnerkursus MSE kan du 
finde én kursusmakker, som du vil være i gruppe med. 
I skal vælge de samme grupper, og så skal I sørge for 
at skrive hinandens navne i bemærkningsfeltet 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 imødekom-
me dine ønsker, og oftest vil du få din første- eller 
andenprioritet. Hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogen dog få deres tredjeprioritet. Du får at 
vide, hvilken gruppe du er blevet en del af, i velkomst-
mailen, som du modtager senest en uge inden kursus-
start. I gruppebeskrivelserne kan du læse om de en-
kelte 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.

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.

http://FDF.dk/uddannelse
http://FDF.dk/tilmeld
http://FDF.dk/MSE


GRUPPER

SVK-Mestrene
Har du det i dig, som skal til for at blive den 
næste SVK-Mester? Når klokken ringer, er det 
så dig eller dine klassekammerater, der når først 
ind til timen igen? Hvis det er dig, der er først 
inde, må du være den ubestridte vinder. Er det 
dig, som kan slå længst i roulade-rundbold, 
eller dig, som er klar til at vise alle dine skjulte 
talenter ved pebernødde-bygning? Så er det 
nu, du har chancen for at blive en af de næste 
SVK-Mestre. Kom og lær, samt vær med til en 
masse sjove lege og konkurrencer. Du vil sam-
men med dit hold blive udfordret i løb og sam-
arbejde, såvel som jeres evne til at tænke ud af 
terningen og stå på egne spaghetti-ben. Grup-
pen spiser og sover inde, og har både aktiviteter 
inde og ude. Aftenaktiviteter vil forekomme.

1

 Mod alle odds
Mod alle odds er gruppen, hvor du kan få lov 
til at teste dig selv i færdigheder og mod. Vi vil 
bruge ugen på at teste hinanden og konkurrere 
i alverdens discipliner. Det vil være hårdt, og I 
vil blive presset. I vil lære at arbejde sammen 
på kryds og tværs af gruppen, og hvis I til sidst 
vil ende op med trofæet, bliver I nødt til at give 
jer 100% og hive point hjem, selvom det nogle 
gange er mod alle odds. Denne gruppe er for 
dem, som gerne vil presse sig selv og prøve 
nogle grænser af, man vil blive presset både fy-
sisk og psykisk. Det forventes, at man kan bære 
sin egen oppakning minimum 10 km. Gruppen 
arbejder med at lære sine grænser at kende, 
gennem et fokus på holdaktiviteter og fairplay 
gennem konkurrence. Gruppen sover og spiser 
ude.

3

Skiskolen
Elsker du duften af ny sne på bjerget? Er du vild 
med fart, spænding og varm kakao på pisten? 
Så tag med os på skiferie på MSE-resort, hvor 
sne-drømmene skal udleves med slalomløb, 
sneboldkampe og vafler om aftenen på hotellet. 
På ferien vil du møde nye venner, og sammen 
vil I boarde flyet mod sjove oplevelser, finde 
vej rundt på pisterne og støtte jer til hinanden 
på vej ned ad off-pisten. Gruppen har et højt 
aktivitetsniveau, og du skal have lyst til at være 
“i gang” det meste af tiden. Gruppen sover og 
spiser indendørs og laver ikke mad selv. Dog er 
vi udenfor langt det meste af dagen i alt slags 
vejr. Det forventes, at du selv er i stand til at 
transportere din bagage mindst 10 km, og at du 
er frisk på at leve dig ind i en temaramme, blive 
en haj til at løse problemer og være en del af et 
fællesskab.

2

M.S.E.T
Det Forskruede Individ, gerningsmanden bag 
mordet, der lukkede kurserne i 2020, er flyg-
tet fra sin lukkede celle i [CENSURERET]. Som 
en udvalgt del af indsatsstyrken i den nye jagt 
vil du sammen med dit hold modtage træning 
i kryptering, gåder, gerningssteder og feltar-
bejde. Det Forskruede Individ SKAL findes og 
bringes tilbage til [CENSURERET]. Men PAS PÅ! 
Gerningsmanden er snu og ekstremt farlig. Med 
tiden vil du opdage, at du ikke er den eneste på 
jagt. I denne leg af katten efter musen, hvem 
er så jægeren? Og hvem er byttet…? Du kom-
mer til at sove og spise ude ved den etablerede 
overvågningslejr, dog vil du få mad tilsendt af 
[CENSURERET]. Det vil være en fordel, at du kan 
bevare roen, men ikke et krav. Du vil blive af-
skåret fra netværket og kommer til at bruge din 
tid på koder, mysterier, escaperooms og selve 
jagten på gerningsmanden.

4

Det Nye Land
Velkommen til Det Nye Land, hvor mulighederne er mange, og skoven stadig ikke er udforsket. Vi har fået et 
stykke jord ude i vildnisset, som vi må kalde vores eget, hvor vi slår os ned. Der skal en del til for at overleve i 
naturen, især i forhold til at skaffe mad, vand og tag over hovedet, men vi tager udfordringerne, som de kom-
mer, og ser, hvad Det Nye Land har at byde på.

Gruppen sover, spiser og har alle programmer udendørs – uanset vejret. Søvn er en prioritet, og man får erfa-
ring med mere end én facon at sove ude på, idet vi løbende udvikler lejren fra meget primitiv til mere luksuri-
øs. Vores fokuspunkter er temarammen, lejrudvikling og madlavning, hvor sidstnævnte som hovedregel foregår 
over bål. Det fysiske aktivitetsniveau er lavt, og der kommer naturlige pauser i programmet, hvor man kan 
hygge i gruppen eller få lidt alenetid. Her er plads til alle. Man skal selv kunne bære sin bagage til lejrpladsen.
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GRUPPER

Jumanji – kampen  
om den gyldne ræv
Året er 2022, og en gruppe unge mennesker har 
fået fingrene i et mystisk spil, som er nedarvet 
gennem generationer. Spillet hedder Jumanji.  
Hvad de ikke ved er, at dette spil ikke er et helt 
normalt spil... På mystisk vis er der i generati-
oner forsvundet mennesker, men ingen har set 
forbindelsen mellem de forsvundne og Jumanji. 
Men Jumanji er blevet vækket fra sin søvn, og 
de unge mennesker vil snart opdage Jumanjis 
hemmelighed og sandheden om de forsvundne 
mennesker, når de mærker den tragiske skæbne 
på egen krop.

Er du fantasifuld, god til at samarbejde og ikke 
bange for stadig at kaste dig ud i at lege – nogle 
gange lidt vildt – så er dette gruppen for dig. Vi 
skal kæmpe os igennem forskellige levels for 
til sidst at vinde vores frihed ved hjælp af den 
gyldne ræv. Vi skal besejre Jumanji ved at løse 
en masse opgaver, der både kræver styrke, mod 
og hjerne, men måske også dine svagheder? 
Gruppen sover og spiser inde men har aktivite-
ter ude.

6
Jeg er for  
kendt til MSE 
Dine solbriller sidder helt skarpt, og vinden 
blæser dit hår tilbage. Menneskene omkring 
peger efter dig og hvisker med hinanden. Du 
er alt for kendt til det her sted. Og når du står 
der på scenen, tænker du på, hvordan hele dit 
liv har ændret sig på bare fem dage på kursus, 
dengang du blev FOR KENDT TIL MSE. Vi skal 
lære at blive så komfortable med at stå på en 
scene, at vi faktisk bare kan nyde det. Vi leger 
med musik, underholdning og teater, så kom og 
spring ud i den mest overmodige og glamourøse 
uge i dit liv. Gruppen sover og spiser inde, andet 
er ikke godt nok for os.

7

Vi skal ikke hjem  
– vi skal videre
Diktatoren, der regerer landet, har fængslet dig 
og dine kammerater uden grund. I bliver nødt til 
at flygte og må nu sammen leve resten af jeres 
liv på flugt fra diktatoren. Man må tage dagene 
en efter en, for på flugt ved I aldrig, hvad næste 
dag bringer, og hvor flugten fører jer hen. En 
ting er sikkert, diktatoren er lige i hælene på os, 
så vi skal ikke hjem – vi skal videre.

Gruppen sover, spiser og laver aktiviteter ude. 
Gruppen er på flugt, og vi kan derfor ikke være 
sikre på, at vi sover det samme sted to nætter i 
streg. Derfor skal du også kunne gå med din op-
pakning, hvis det bliver nødvendigt. Der vil være 
meget fysisk aktivitet, men forhåbentlig møder 
vi nogle søde folk på vejen, som kan hjælpe os 
med lidt mad. Vi kan dog ikke være sikre, så 
nogle gange må vi selv lave mad.
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De kreative  
kreationer!
Velkommen til De Kreative Kreationer! I denne 
gruppe skal vi prøve en masse af de kreative 
aktiviteter, som vi i forvejen kender, men med 
et lille twist. Vi skal kaste os ud i, hvordan en 
klassisk kreativ aktivitet som fx at male kan 
blive gjort på en helt ny, sjov og udfordrende 
måde! Det er gruppen, hvor vi skal finde ud af, 
om hænderne nu virkelig er det bedste redskab 
at holde penslen med, og om det at kunne se 
noget nu egentlig er vigtigt, når man er kreativ.

Gruppen er en indegruppe, som sover og spiser 
indenfor. Undervejs på kurset vil man prøve 
kræfter med flere kreative udfordringer, men 
som alle foregår i et hyggeligt tempo. Det er en 
gruppe, hvor man får rig mulighed for at få søvn 
om natten, så man om dagen er klar til næste 
kreative udfordring.
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