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1
EuroCamp 2020
Under Water
11.-18. juli 2020
Luzern, Schweiz

EuroCamp er et internationalt sommerkursus 
for unge. Under temaet ’Under Water’ skal vi 
igennem forskellige aktiviteter udforske Ver-
densmål 14, livet i havet. Som noget særligt 
laves EuroCamp denne gang i samarbejde 
med JUBLA’s store KALA-lejr, så du skal på 
camp med både unge fra hele Europa og 
3800 schweiziske børn og unge. Tag med og 
få en uge med naturoplevelser og fællesskab 
i Luzern. 

Deltagere
Unge fra 17-25 år fra hele Europa.

Pris
Deltagerprisen er 2363 kr. 

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 20. april 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

2
EasterCourse 2020
TAKE THE LEAD
5.-12. april 2020
Algyógy, Transylvanien

EasterCourse er et internationalt påske-
kursus for unge. Kurset foregår i Algyógy i 
Transylvanien og vil være planlagt af andre 
unge fra hele Europa. I år er der særligt fokus 
på aktiviteter, der gør dig til en stærkere FDF-
leder med ny inspiration at dele med andre 
ledere i din kreds. Så hvis du trænger til at 
styrke din stemme som leder, møde nye 
mennesker eller bare få endnu en kursusop-
levelse i rygsækken, er det nu, du skal slå til! 

Deltagere
Unge fra 18-30 år fra hele Europa.

Pris
Deltagerprisen er 2363 kr.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 8. marts 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

3
EuroCourse 2020
Energy Without Borders
12.-19. april 2020
Westmalle, Belgien

EuroCourse samler unge fra hele Europa 
på kursus i Belgien. Under temaet ’Energy 
Without Borders’ skal deltagerne sammen 
udforske forskellige facetter af, hvad energi 
kan være, og hvordan energi spiller ind på 
forskellige måder i vores hverdag. Det kan 
både være som mental energi, inden for 
bæredygtighed eller som energilandskaber. 
Så spænd dine genopladelige solceller på 
ryggen, tag fat i legetøjet, og kom med FDF 
på kursus i Belgien! 

Deltagere
Unge fra 18-30 år fra hele Europa.

Pris
Deltagerprisen er 2363 kr.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 8. marts 2020. 
Tilmelding sker online på FDF.dk/tilmeld

PRAKTISK INFO
Forårets internationale kurser arrange-
res i samarbejde med FDFs europæiske 
partnerskabsorganisationer. På turene 
vil du som deltager møde unge fra hele 
Europa, og I vil i fællesskab gå på opda-
gelse i hinandens kulturer. Turene byder 
altid på nye venskaber, leg, refleksion 
og masser af grin. Alle lande sender et 
fast antal deltagere og en holdleder. 
Der er således et begrænset antal FDF-
pladser på alle tre kurser.

Kursernes deltagerpris dækker trans-
port uden for Danmark, ophold og 
forplejning. Der ydes rejserefusion fra 
hjemmeadresse til fælles afgangsted.

Du skal som deltager ved afrejse være 
dækket af egen rejseforsikring.

Det fælles sprog på kurset er engelsk, 
men det er ikke noget krav, at du kan 
tale flydende eller forstå perfekt en-
gelsk.

Kontakt
Rasmus Bach Ottosen,
Forbundssekretær, FDF
rbo@fdf.dk tlf: 41 73 11 84


