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Grupperne
Hjælp!
Jeg er
blevet væk
Er du aldrig sikker på, hvor vejen
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fører dig hen? - så er dette gruppen for dig! Vi vil lære at finde vej,
og din stedsans og fysik vil blive
konstant udfordret. Vi skal udforske
både kendt og ukendt terræn, samt
blive skarpe på, hvordan kompasset
bedst muligt bruges. Vi skal på løb,
navigere efter stjernerne og ikke
mindst blive væk fra os selv og de
andre. Pak kompasset, bind støvlerne og kom af sted - vi sørger for,
at du kommer sikkert hjem igen.
Gruppen vil opnå Løbsmærket
niveau 5
Gruppen sover og
spiser inde og ude.
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Jordomrejsen

3

Disney

akademiet

Disney-akademiet søger nye
lærlinge! Har du et ønske om at
blive den bedste til havfruesvømning, få overlevelseskurser af
Timon og Pumba eller løfte og
slås som Herkules - så har vi
udfordringerne for dig! Her vil du
lære de vigtigste
Disney-færdigheder for at kunne
klare dig i den magiske verden!
Det bliver en påske fyldt med helt
fortryllende leg og magi. Så er du
klar til at finde din indre
Disney-figur, er dette akademi
det rette for dig!
Gruppen sover
og spiser inde.
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Landsholdet

Da OL-komiteen ved en fejltagelse
glemte Ecuator til forrige OL, har
landet fået et wildcard. Det eneste
problem er, at Ecuator slet ikke er
Vi skal flyve rundt til de 7 kontinenter. Vi skal bevæge os igennem forberedte, eller har nogle deltaet hav af forskellige kulturer, lære gere at sende af sted. Vi er derfor
de sjoveste traditioner og selvføl- blevet bedt om at finde deltagere,
der tør blive udfordret både psykisk
gelig alle de bedste og mest
og fysisk, og som kan blende ind i
brugte råvarer, som bliver brugt i
den Ecuatorianske kultur!
de 7 verdensdele. Vi skal bo som
de lokale, vi skal ligne de lokale, og Spørgsmålet er så nu - er det dig,
vi leder efter? Er det dig, der skal
selvfølgelig skal vi spise som de
redde Ecuator fra en fiasko til
lokale. For alle ved, at det bedste
næste OL? Er du sporty og klar på
ved at rejse er maden! For uden
mad og drikke, en succes rejsen er en udfordring? Er du frisk både dag
og nat?
ikke!
Kan du sige JA til ovenstående, så
sørger vi for den vildeste træning- Andre spiser for at leve –
slejr!!
vi lever for at spise!
Gruppen sover inde
og ude, spiser ude.

Sover og spiser
både ude og inde.
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Kan du lide at hjælpe andre, vil
du gerne vide, hvad du skal gøre,
hvis det brænder, eller hvordan du
hjælper en ven, der er kommet til
skade? Det og meget mere skal
vi arbejde med i denne gruppe.
Her vil du få prøvet kræfter med
brandslukning og førstehjælp. Vi
skal råhygge som brandmænd, når
det er bedst, og være seriøse når
det virkeligt gælder! For ingen ved,
hvornår ulykken indtræffer, og der
er brug for hjælp!
Gruppen opnår førstehjælpsmærke
nr. 5
Gruppen sover
og spiser inde.
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X

Gruppen uden navn. Gruppen uden
sted. Gruppen uden indhold.
Gruppen dannet af tilfældigheder…
Er du spontan? Kan du bedst lide
ikke at have nogen dagsorden? Er
du parat på alt og ser tingene fra
den positive side? SÅ er gruppe X
lige noget for dig!
Vi skal tumle, vi skal lege, vi skal
lære, og vi skal være… til stede i
nuet. Alle gruppens aktiviteter
bliver nemlig besluttet af
tilfældigheder. Så er du klar til
ikke at vide hvad du skal lave hele
påsken? Er du klar til at være klar
på alt?
Gruppen sover og
spiser ude og inde.

7.1

Musical:
Musik

Kan du synge? Kan du spille på et
instrument? Har du spillet i band
før eller ej, så er dette gruppen
for dig. I år vil musikken ikke være
alene på scenen, men vi
samarbejder med en
skuespilsgruppe. Musikken skal
være 100% i sammenspil med
skuespillet, og vi skal sætte den
sjoveste, mest rørende, smukkeste
og mest gakkede musical op, som
Kongeådalens Efterskole
nogensinde har set. Vi skal nå at
sætte en hel musical op på få dage,
så du skal være indstillet på at
arbejde hårdt!
Gruppen sover
og spiser inde.

7.2

Musical:
Teater

Elsker du teater? Kan du lide at
stå på en scene? Kan du godt lide
at lave gakkede og sjove ting, så
skal du lade årets teatergruppe
få glæde af dine evner og gode
selskab. Gruppen arbejder sammen
med musikgruppen for at lave den
sjoveste, mest rørende, smukkeste
og mest gakkede musical, som
Kongeådalens Efterskole
nogensinde har set. Sammen med
dine medskuespillere og
musikgruppen, skal du opføre en
musical, som både får tårerne til at
trille og lattermusklerne til at gøre
ondt. Så kan du lide at leve dig ind
i en rolle og spille skuespil, så er
årets musicalgruppe noget for dig.
Vi skal nå at sætte en hel musical
op på få dage, så du skal være
indstillet på at arbejde hårdt!
Gruppen sover
og spiser inde.

Musical:
Kulisser
og kustumer
7.3

Kan du sy en kjole? Kan du få
en spand tapetklister til at blive
verdens største sølvskat? Kan du
bygge de fedeste rekvisitter? Eller
er du bare kreativ og elsker at se
smukke ting blive til?
Så er kulisse og kostumegruppen
lige noget for dig. I løbet af få dage
skal vi få alt ”udstyret” klar til den
helt store forestilling. Vi kommer
til både at sy, male, bygge og ikke
mindst bruge alle vores kreative
evner i alle vores vågne timer. Så
find malertøjet og synålen frem
til den helt store kreative gruppe
- hvor der også er plads til både
alvor og sjov!

Phineas
og Ferb
På Eventyr
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Har du altid drømt om at
bygge en raket? Eller slås med en
mumie? Eller måske bestige det
allerhøjeste hus? Har du skruet
tommelfingrene
ordentligt på og hovedet fuldt af
idéer? Så er dette lige gruppen
for dig! Der skal bygges, opdages,
eksperimenteres og måske
eksploderes de vildeste ting.
Hvem ved, måske skal major
monogram og agent P have hjælp
med en hemmelig mission.
Gruppen sover ude
spiser delvist ude

Gruppen sover og
spiser inde

Sørøverkongens
Skat
8

Argh, torden og tyfoner!!! Der går
rygter om, hvor sørøverkongen
Jonahtans skat er begravet. Så det
er på tide at sætte sejl og hente
skatten. Er du en sørøver, som vil
lære, hvordan man finder vej på et
skattekort, hvordan det er at være
kaptajn og lede en gruppe,
hvordan man kommunikerer på
havet, og hvordan man slås som en
rigtig sørøver? I løbet af ugen vil
du komme ud for at skulle gå og
løbe lidt. Der vil være aktiviteter,
som foregår udenfor på trods af
vejret. Så det er her mine damer
og herrer, eventyret begynder. Hvis
du har blod og guld i lommerne, så
grib dit sørøverkluns og sejl mod
KEs havn. Argh - vi ses, I havtasker!
Gruppen sover ude
Spiser delvist ude

Baro
meteret:
Ved hver gruppe er et
barometer på mellem 1 og 3 felter.
Det beskriver, hvor hård gruppen er,
eller hvor stærkt det skal gå.
Niveauerne er beskrevet herunder:
1: Du vil gerne snitte en ske, løse
en gåde eller lege en leg, mens du
får snakket med de andre deltag
ere. Her er masser at tage sig til
- men det kræver ikke de store fy
siske anstrengelser. Du sætter pris
på din nattesøvn og kan bedst med
gruppeprogram i faste rammer. Her
kan alle være med!
2: Du vil gerne møde nye venner,
men er heller ikke bange for at
gå 8 km, eller holde dig klar til en
uventet opgave. Du ser frem til en
pink påske med både stille og vilde
udfordringer.
3: Du er altid på vej - og ser kun
fremad. Du kan sagtens flytte dig
selv i 16 timer om dagen, 3 timer
om natten og spise din aftensmad
på farten. Du forventer at sove
dig igennem den første uge efter
kurset.

Praktisk Information
Tid og sted:
Onsdag den 12. april kl. 2000 til
mandag den 17. april kl. ca. før 1000
Kongeådalens Efterskole, Dovervej 19, 6660 Lintrup
Pris:
Prisen er 1145 kr. pr. deltager. Beløbet bliver opkrævet af kredsenes
kasserer efter kurset. Der er ingen rejseudligning, da prisen allerede er
helt i bund.
Deltagerbrev og kursusbevis:
Deltagerbrevet, hvor du kan se hvilken gruppe, du er kommet i, bliver
sendt ud i ugen før kursets start. Efter kurset udleveres kursusbevis.
Om kurset:
Du skal vælge en gruppe, du kan tænke dig at deltage i under kurset. Da
der kan være begrænset deltagerantal på de enkelte
grupper, bedes du vælge en anden gruppe i tilfælde af,
der ikke er plads på den første.
Ledelse:
Dette års kursusleder er Kongeådalens Efterskoles forstander
Tina Mätzke Knudsen og FDFer Morten Schmidt.
Formål:
At give seniorvæbnerne en forståelse af FDFs
værdigrundlag og lederideal.
At lære dem brugbare FDF-færdigheder
igennem oplevelser og udfordringer.
At møde seniorvæbnerne med en vedkommende forkyndelse,
der vækker eftertanke.
Yderligere information:
Deltagerbrevet vil indeholde rejseinformation,
pakkelister og andet nyttig information.
Har du spørgsmål til kurset kan disse henvendes til Tina
via mail på fdf@keskole.dk eller via tlf. på 74855333
NB:
Tilmeldingsfrist
22. marts
Tilmeldingen sker via FDF.dk

