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FORÅRETS KURSER VENTER
På et kursus i FDF bliver du en del af et endnu større fællesskab. Et 
fællesskab, der rækker langt ud over kredsen og giver dig minder og 
venner for livet. Et fællesskab hvor vi oplever sammen, griner sam-
men, fordyber os sammen og knytter os til hinanden.

Som kursusledere glæder vi os til at byde netop dig velkommen på 
forårets kurser – uanset om du skal af sted for allerførste gang eller 
allerede har rygsækken fuld af uforglemmelige kursusoplevelser. Det 
er vores fornemmeste opgave at gøre det til en tryg og meningsfuld 
oplevelse for dig og de andre deltagere at være på kursus i FDF.

På kurserne kan du sammen med nye og gamle venner fra hele lan-
det kaste dig hovedkulds ud i sjove aktiviteter, leve dig ind i opfind-
somme temarammer, prøve dig selv af og se dine idéer gro og blive til 

virkelighed. Du vælger selv, hvilken gruppe du vil være i på dit kursus. 
Der er et væld af fantasifulde grupper at vælge imellem, og i hver af 
dem står engagerede og nærværende instruktører klar til at give dig 
en oplevelse for livet. 

I kursuskataloget kan du læse meget mere om grupperne og de ople-
velser, der venter dig dette forår.

Vi glæder os til at se dig på FDFs kurser,

Kursuslederne på forårets kurser



3

Seniorvæbnerkursus Hardsyssel Efterskole
Aldersgruppe 13-15 år … Tilmelding FDF.dk/tilmeld … Kursussted Hardsyssel Efterskole

14. - 18. april 2022



4 FDF UDDANNELSE ` xxxxxxxx

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og har du lyst til at have 
flere fede FDF-oplevelser? På Seniorvæb-
nerkursus Hardsyssel Efterskole kan du få 
en påske fyldt med nye venner, oplevelser 
og udfordringer. Vi lægger vægt på at give 
oplevelser, du husker, og et større fællesskab 
med andre seniorvæbnere i hele landet. Vi vil 
også gerne gøre det trygt for dig, der skal på 
kursus for (måske) første gang. Vi glæder os 
til at byde dig velkommen og have en masse 
store, fælles oplevelser sammen på Hardsys-
sel Efterskole.

De bedste hilsner fra kursusledelsen
Pernille Bak Østergaard og Katrine Benée
 

VÆLG DIN GRUPPE
En stor del af kursets program foregår i en 
gruppe med 12-20 deltagere og 3 instruktø-
rer, som bliver dem, du er sammen med hele 
påsken. Derudover vil der også være fælles 
tid med deltagerne i de øvrige grupper.

På de følgende sider kan du læse gruppe-
beskrivelser, hvor du blandt andet kan læse 

hvordan I skal spise, sove og lidt om, hvordan 
I vil blive udfordret.

Hver gruppe har 1-3 stjerner i katego-
rierne: Fysisk aktivitet, leg og fantasi, 
kreativitet og mængden af udeaktiviteter. 
Hvis der er tre stjerner ved en kategori, 
skal du forvente stort fokus på dette – og 
tilsvarende mindre fokus, hvis der kun er 
én stjerne ud for kategorien.
 Alle grupper lægger stor vægt på det sociale 
og det at høre til i kursusfællesskabet.
Når du tilmelder dig kurset skal du prioritere 
de to grupper, som du helst vil være en del 
af. Vi vil gøre vores bedste for at imødekom-
me dine ønsker, men vi kan ikke garantere, 
at alle får opfyldt deres førsteprioritet. Hvis 
du har specielle ønsker til nogen, du gerne vil 
være sammen med fra kredsen, så skriv det i 
tilmeldingen.
Du får at vide, hvilken gruppe du er blevet en 
del af, i velkomstmailen, som du modtager 
senest en uge før kursusstart.

AFSTED FOR FØRSTE GANG?
Frygt ikke! Mange deltagere på Seniorvæb-
nerkursus Hardsyssel Efterskole er første-
gangsdeltagere - og instruktørerne er eksper-
ter i at tage godt imod jer, sammen med de 
seniorvæbnere der har været på kursus før. 

Og husk - et FDF-kursus er ikke bare et 
kursus. Et FDF-kursus er sprængfyldt med 
masser af sjove FDF-aktiviteter, som du ken-
der det fra møder og lejre i kredsen - krydret 
med lidt ekstra sjov.
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ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle seniorvæbnere, der går i 7.-
8. klasse eller er 13-15 år.

TIDSPUNKT
Kurset starter torsdag d. 14. april 2022 kl. 
14.00 på Struer Station.
Kurset slutter mandag d. 18. april 2022 kl. 
9.30 på Hardsyssel Efterskole (eller kl. 10.00 
på Struer Station, se mere om fælles trans-
port nedenfor).

PRIS
Prisen for at deltage på kurset er 1983 kr. 
Heraf udgør huslejeandel 506,80 kr. Tilmel-
ding skal ske på FDF.dk/tilmeld senest 16. 
marts 2022.

LOKATION 
Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

KONTAKT
Ved spørgsmål om kurset kontakt venligst 
kursusledelsen:

Katrine Benée
Mail: kbenee@fdf.dk
Telefon: 29 71 99 29

1 
ROBIN HOOD
Kom med på et eventyr med Robin Hood 
og alle hans venner. Sammen skal vi ud at 
hjælpe de fattige og røve fra de rige. Un-
dervejs skal vi lære at overleve i naturen, at 
lave mad over bål og i det hele taget leve i 
Guds nåde.
På denne gruppe vil du mærke fælles-
skabet, og hvordan du ved at at give noget 
af dig selv kan gøre gruppen stærk - og 
dermed hjælpe flere fattige. 
Gruppen er for dig, som vil være en del 
af et stærkt fællesskab og sammen med 
andre få store oplevelser.

Gruppen sover og spiser ude.

Fysisk aktivitet  

Leg og fantasi  

Kreativitet  

Udeaktiviteter  

2 
HARDSYSSELS ELITESTYRKE
Den grønne hær har besat byerne og 
området omkring Hardsyssel Efterskole. 
Derfor har FDF oprettet en elitestyrke med 
base på Hardsyssel Efterskole, som har 
holdt stand indtil videre. Elitestyrken skal 
bekæmpe den grønne hær. Der er derfor 
hårdt brug for, at du søger en plads i den 
nye elitestyrke. Det kræver mod og styrke 
at være en del af elitestyrken, da det ikke 
bliver en nem opgave at bekæmpe den 
grønne hær. En elitestyrke sover og spiser 
primært ude. De fleste aktiviteter foregår 
også udenfor i et højt tempo for at undgå 
at blive opdaget af den grønne hær. Elite-
styrken kan også arbejde om natten, men 
får også brug for søvn. Så mener du, at du 
har det, der skal til for at blive en del af 
elitestyrken, så skynd dig at søge en plads.

Fysisk aktivitet  

Leg og fantasi  

Kreativitet  

3 
LEGE-SOLDATERNE
Psst! Hr. Grå er på banen med sine skumle 
planer! Han vil have, at vi skal være limet til 
vores telefoner hele tiden, så vi går rundt 
som smartphone-zombier. Det vil vi ikke 
være med til! Vi vil lege og bruge fantasien 
til at tænke helt ud af boksen.
Så er du klar på at bruge påsken på at 
sætte en stopper for Hr. Grå og hans kum-
paner, så er denne gruppe lige noget for 
dig! Vi vil lege, kæmpe og være fantasifulde, 
så kom og meld dig ind i lege-soldaternes 
hemmelige korps!

Gruppen sover og spiser inde 

Fysisk aktivitet  

Leg og fantasi  

Kreativitet  

Udeaktiviteter  

Grupper
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FÆLLESTRANSPORT
Der bliver arrangeret fællestransport mellem 
Hardsyssel Efterskole og Struer Station.
Ved ankomsten torsdag mødes vi alle på 
Struer Station. Mandag, når du skal hjem, er 
der mulighed for at blive hentet på Hardsys-
sel Efterskole. Du kan også benytte fælles-
transporten til Struer Station og nå et tog 
med afgang kl. 10.00.
Husk at angive i din tilmelding, at du ønsker 
at benytte dig af fællestransporten mandag. 
Dette er inkluderet i deltagerprisen.

DELTAGERBREV OG KURSUSBEVIS 
Senest en uge før kursets start får du et 
deltagerbrev via mail. I deltagerbrevet kan du 
se, hvilken gruppe du er kommet i, hvem der 
ellers skal på kursus, hvilke instruktører du 
skal have, hvad du skal medbringe og andre 
praktiske informationer.
Efter kurset får du et kursusbevis for din 
deltagelse, da kurset er et led i FDFs leder-
uddannelse. Du modtager også et mærke, du 
kan sy på skjorten.

4 
SVK-MESTER
Spil & konkurrence
Har du altid vidst, at du kan have flere 
saltstænger i munden end nogen an-
den, drømt om at stable verdens højeste 
pebernøddetårn eller ønsket at bevise, at 
du og kun du er den ubesejrede mester i 
kæmpe-mikado?
Så er det nu, du skal melde dig til konkur-
rencen om at blive årets SVK-Mester! Du vil 
blive udfordret i leg og løb, såvel som din 
evne til at tænke ud af terningen og stå på 
egne spaghetti-ben.
Så hvis du er klar på en gruppe lidt ud over 
det sædvanlige og muligheden for at vinde 
titlen som årets SVK-Mester, må du hellere 
begynde at øve dig på at stable peanuts 
allerede nu!

Gruppen spiser og sover inde, og har både 
aktiviteter inde og ude

Fysisk Aktivitet  

Leg og fantasi  

Kreativitet  

Udeaktiviteter  
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LOKATION 
Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19
6660 Lintrup 

Kongeådalens Efterskole har en stærk 
tilknytning til FDF - og til hverdag danner 
den ramme 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 
Prisen for kurset er 1835 kr. Betalingen bliver 
opkrævet af din kreds. Der ydes ingen rejse-
godtgørelse, og der opgøres ikke huslejeandel 
for dette kursus. 

TILMELDING 
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 16. 
marts 2022. Tilmelding sker online på FDF.
dk/tilmeld

DELTAGERBREV OG KURSUSBEVIS 
I ugen op til kurset modtager alle deltagere 
et deltagerbrev per mail på den mailadresse, 
der er oplyst ved tilmelding. I deltagerbrevet 
kan du se, hvilken gruppe du er kommet i, 
rejseinformationer, pakkelister og anden nyt-
tig information. Efter kurset får alle deltagere 
et kursusbevis.  

VÆLG DIN GRUPPE 
På kurset vil du være i en gruppe, hvor I laver 
aktiviteter sammen. Gruppen skal du vælge 
på forhånd. Her i indbydelsen finder du 10 
spændende grupper, som du kan vælge imel-
lem - 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 for 
dig!

BAROMETER 
Ved hver gruppe finder du et barometer 
med en score fra 1-3. Det markerede 
tal angiver, hvor hård gruppen er, eller 
hvor stærkt det skal gå. Har en gruppe 
scoren 3, er den fysiske aktivitet høj. 

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 nattesøvn og har det bedst med et 
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 kilome-
ter eller holde dig klar til en uventet 
opgave. Du ser frem til en fantastisk 
påske med både stille og vilde udfor-
dringer. 

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

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og klar til en påske med 
fede aktiviteter, fællesskab og nye venska-
ber på tværs af hele landet? Så sidder du 
lige nu med indbydelsen! På Seniorvæb-
nerkursus Kongeådalens Efterskole er over 
40 instruktører klar til at lave de fedeste 
aktiviteter 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 en helt masse andre 
seniorvæbnere fra hele landet.

Mange hilsner fra kursusledelsen 
Morten Schmidt, Kristian Rieland Vemmelund 
og Anne-Lene Jöhnk
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TID 
Kurset starter onsdag d. 13. april kl. 20.00 på 
Brørup Station eller Kongeådalens Efterskole.
Kurset slutter mandag d. 18. april kl. 09.25 
på Kongeådalens Efterskole - hvorefter der 
afgår busser til Brørup Station med ankomst 
kl. 10.00. 
 

FORMÅL 
Formålet med seniorvæbnerkurset er: 
• At seniorvæbnere fra hele landet mødes og 

oplever et FDF-fællesskab. 
• At seniorvæbnere oplever FDF-aktiviteter 

med udgangspunkt i FDFs ambition og 
værdier, som giver deltagerne inspiration, 
de kan bruge hjemme i kredsen. 

• At møde seniorvæbnere med en vedkom-
mende forkyndelse, der vækker eftertanke. 

KONTAKT 
Har du spørgsmål til kurset, kan disse sendes 
til kursusledelsen på mailadressen kursus@
keskole.dk eller via kursets facebookside: 
Seniorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole 
På facebooksiden vil der løbende komme 
opdateringer, og der tælles ned til kurset.
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1 
VERSUS
Velkommen til Versus 2022! Det verdens-
kendte tv-program, der er klar til at underhol-
de jer HELE PÅSKEN. I år er vores deltagere 
en flok friske unge FDFere (nemlig jer ;) ).
Der skal dystes i skøre, sjove og vanvittige 
konkurrencer. Hvem vinder paintball - holdet, 
der kaster flødeboller, versus holdet, der 
skyder med maling? Hvem kommer først i 
mål - fire kilometer med oppakning versus 
fire kilometer med rafter? Hvem bowler bedst 
- dem, der har kegler af af sten, versus dem, 
med bordtennisbolde i stedet for bowling-
kugler?
Deltagerne skal satse på, hvem der klarer 
versus-dystene, og til slut finder vi VINDEREN 
AF VERSUS 2022 - bliver det dig?

Gruppen sover og spiser inde

1 2 3

2
DET ULTIMATIVE LØB
Er du klar til den ultimative udfordring?
Det ultimative løb! Et løb så hårdt, at kun de 
sejeste  FDFere klarer sig igennem.
Et løb hvor alt kan ske, og ingen ved, hvad 
næste post bringer. Under løbet vil du blive 
prøvet af i alle de gode gamle FDF-færdig-
heder, men du vil også støde på problemer, 
du aldrig har set før, hvor kun den krøllede 
hjerne, den effektive brændehugger eller blot 
det helt rigtige gå-på-mod, vil kunne klare 
opgaven. 
Samarbejde vil være en vigtig nøgle til mange 
poster, men vær klar på situationer, hvor du 
skal kunne stå alene.
Er du klar til den ultimative udfordring?

Gruppen sover og spiser ude

1 2 3

3
SØRØVERTID
Ohøj, landkrabbe! 
Gemmer der sig en sørøver inden i dig, og 
brænder du for at slippe den fri? Så hop om 
bord opå vores sørøverskib, det er nemlig ble-
vet sørøvertid! Vi skal krydse farlige farvande, 
jagte gemte skatte og fægte med sværd! Alt 
imens vi indbyrdes slås om, hvem der ejer 
titlen som kaptajn, og hvem der må påtage 
sig den usle rolle som skibsdreng. Livet som 
sørøver kræver både snilde og fysik, men ak-
tivitetsniveauet er, så de fleste kan følge med.

Gruppen sover og spiser inde

1 2 3

Grupper
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4 
KAMPEN OM KONGERIGET
Efter den store krig ligger hele kongeriget i 
ruiner. Det betyder, at der nu er rig mulighed 
for at overtage magten og opbygge sit impe-
rium. Hvilken familie ender med magten?
På denne gruppe kommer du til at dyste 
i kampe, indsamle ressourcer og dyste til 
døden for dit kongerige, men også for selv at 
sidde på tronen til sidst. 
Er du god til at kæmpe for dit hold og det, 
du har kært, kan du tænke strategisk på den 
lange bane, og er du klar til at stikke dine 
venner i ryggen for en plads på tronen? Så tag 
med og kæmp om kongeriget.

Gruppen sover og spiser ude

1 2 3
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5
TAG EN FOR HOLDET
Hvem går den ekstra lange rute? Hvem sover 
ude, mens resten sover inde? Hvem får 
pandekager, mens de andre spiser havregrød? 
Gruppedynamik og egne grænser bliver sat 
på prøve, når vi gang på gang skal finde ud 
af, hvem der er klar på at tage en for holdet. 
Måske er det dem, der fik ekstra søvn i går, 
der går de ekstra kilometer i dag. Måske er 
det den, der er mega skarp i morsekode, som 
løber ud til de sidste poster. Hvilke færdighe-
der bringer du til gruppen, og hvor meget kan 
du presse dig selv for gruppens bedste. Er det 
din tur til at tage en for holdet?

Gruppen sover og spiser ude

1 2 3

6
KISHŪ-AKADEMIET
Efter mordet på shogunens søn går bølgerne 
højt mellem Japans rigeste familier. Kejseren 
er bange for, at en borgerkrig snart bryder 
ud, og har befalet, at ninjaakademiet Kishū-
akademiet skal uddanne et nyt hold elitenin-
jaer. Men det er ikke nemt at blive ninja, og 
kun toppen af klassen graduerer. Det gælder 
derfor om altid at være forberedt.
For at blive en ægte eliteninja, gælder det 
ikke mindst om at være stærk og hurtig, men 
også listig og klog. På akademiet skal I træne 
ninjafærdigheder og ud på testmissioner, hvor 
det vil blive hårdt, og man kan blive presset 
på både søvn og udholdenhed. 

Gruppen sover ude og spiser ude.

1 2 3

7
JORDEN RUNDT PÅ ÉT SEKUND
Puha! Der sker meget i verden lige nu, og 
det er svært at følge med. Men bare rolig, nu 
kan DU komme ud at se verden. Hvad er de 
vildeste og mest mindeværdige oplevelser i 
dit liv, og kan de overgå sidemakkerens efter 
denne uge? Vi skal opleve alt det vilde fra 
den store verden, så vi skal ud at rejse, både 
til det kendte og det ukendte. I påsken 2022 
skal vi til Grønland og spise lidt kulturel mad, 
bestige Kilimanjaro, tage til karneval i Rio og 
en masse andre oplevelser. Så spænd sikker-
hedsselen, find kikkerten frem og gør dig klar 
til en mindeværdig uge!

Gruppen sover og spiser inde

1 2 3

8
JULEMANDENS VÆRKSTED

500g krealyst
2 kg småkagedej
350 g godt humør
5 dl jul
1.000.000 gange hygge!

Er du klar på en opskrift som denne? Det 
tænkte vi nok! I julemandens værksted skal vi 
hygge, julebage og lave kreaprojekter til den 
helt store guldmedalje. Vi nisser arbejder hele 
året for at være klar med gaverne og julema-
den til juleaften. Da julemanden har tænkt på 
en ny promoveringsstrategi, vil han gerne ud-
brede julen helt til påske, så der er travlt i det 
lille værksted. Alle nisser er helt unikke, så 
uanset om du er kreamester, aldrig har holdt 
en limpistol eller bagt en peberkagemand før 
i dit liv, så er der plads til dig. 

Gruppen sover og spiser inde 

1 2 3

9
LOST IN SPACE
Kaptajnens Logbog, dag 678, år 2077: For tre 
dage siden gik det galt, rumfærgen blev ramt 
af en asteroide, hvorefter vi styrtede ned på 
ukendte planet X. Vi er nødt til at overleve her, 
indtil vi kan signalere til Det Internationale 
Rumcenter. For at overleve er vi nødt til at 
kæmpe mod barske vejrforhold, der altid er 
uforudsigelige, og et dyreliv, der er lige så nut-
tet, som det er farligt. De ressourcer, vi har, er 
begrænsede, hvilket gør, at vi skal kæmpe for 
at få mad på bordet og finde et sted og sove. 
Vores fokus vil være på overlevelse i det fri, 
hvor der vil blive lagt vægt på at finde et sted 
at overnatte. 

Gruppen sover og spiser ude

1 2 3

10
ADVENTURA
Kære eventyrer
Adventura er endelig klar til at invitere hele 
landets eventyrere til dyst! Kongen af Ådalen 
har i årtier inviteret unge modige drenge og 
piger til kamp i forskellige eventyr-discipliner, 
og i år bliver det endnu vildere!
Kan du klatre som Tarzan, svømme som den 
lille havfrue, og er du snedig ligesom Hans og 
Grete?
Så mød op i Ådalen til påske, og se, om du 
kan slå de andre.
De forskellige konkurrencer vil udfordre 
dig både på fysikken, men også i strategi 
og samarbejde. Du vil blive testet både på 
det individuelle plan, men en meget vigtig 
egenskab er også at kunne begå sig i grupper. 
Det er vigtigt, at du kan holde et nogenlunde 
aktivitetsniveau og bære din egen baggage, 
men alle der har mod og lyst kan deltage i 
Adventura.

Gruppen sover ude og spiser ude.

1 2 3

10 FDF UDDANNELSE ` Seniorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole
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2
WHEEL OF FORTUNE
Velkommen til verdens største gameshow, 
med over fire milliarder seere.
I Wheel of Fortune skal du forberede dig på 
det uventede og det tilfældige. Du vil blive 
mødt af udfordringer, der er evigt forander-
lige, og hvor tilfældighedens kræfter spiller en 
afgørende rolle. Det ene valg, kan påvirke det 
næste, der bliver fatalt for det sidste.
Du kan kun forberede dig til en vis grænse, og 
alt hvad du gør, siger og tænker kan lede dig 
til sejr eller undergang.
Tør du være med til at spille Wheel of For-
tune?
I gruppen skal vi lege, bruge vores fantasi 
til at løse problemer og prøve kræfter med 
mange forskellige aktiviteter. Du vil blive ud-
fordret på det uventede og tilfældige.

Gruppen sover og spiser både inde og ude 
- alt efter, hvad tilfældighederne byder 
på. Du skal være forberedt på, at grup-
peprogrammet kan indeholde aktiviteter, 
der både har tempo, og som er lidt mere 
stillesiddende.

3
DREAMTEAM
Personlighedstyper, test, samarbejde
Er du det perfekte menneske? Er du villig 
til at blive udfordret på din psyke, din krop 
og dine evner til at indgå i en gruppe? Vi har 
brug for personer af en helt særlig støbning, 
så vi kan skabe det ultimative dreamteam 
- en helt særlig enhed, der skal sammen-
sættes til et hemmeligt formål. Gennem et 
grundigt optagelsesprogram, screeninger og 
personlighedstest vil vi finde ud af, hvem af 
jer der er egnet, og hvem der ryger under vo-
res minimumskriterier. Alle kan forsøge, men 
kun de bedste kommer igennem nåleøjet. 
Det handler ikke kun om fysisk formåen, men 
om du er det komplette menneske, der også 
formår at sætte egne behov til side, når det 
virkelig spidser til.
Gruppen vil beskæftige sig med gruppedy-
namikker og personlighedstyper i forskellige 
former. Der vil både være fart over feltet 
og stillesiddende aktiviteter, og du vil blive 
psykisk udfordret - også på søvn. Du skal 
være forberedt på, at gruppeprogrammet kan 
indeholde aktiviteter, hvor du skal gå 10 km 
og løbe kortere distancer. 

Gruppen overnatter og spiser indendørs.

VELKOMMEN
Du sidder her med indbydelsen til påskens 
suverænt fedeste oplevelser. Snart mødes en 
masse unge mennesker i Vejle for at begive 
sig afsted mod Seniorkursus Vork.

Som deltager på FDF Seniorkursus Vork vil du 
få nogle vilde og unikke oplevelser, du ikke 
finder andre steder. Du vil opleve mange nye 
ting, uanset om du skal med for første gang, 
eller om du er en erfaren kursusdeltager. Du 
får både det store sus, men også tid til for-
dybelse med erfarne instruktører, der har lyst 
til at tale om de ting, der ikke altid er tid til i 
hverdagen. De står klar til at give dig en FDF-
vitaminindsprøjtning med idéer og aktiviteter 
og et helt særligt fællesskab. Et fællesskab, 
hvor vi har brug for dig, hvor du kan være 
dig selv, kan være mere end da du kom, og 

kan være med til at bidrage til oplevelserne, 
traditionerne og Vork-ånden. 

Når du kommer på Vork, bliver du en del af 
Vork-familien. Selvom folk kommer fra hele 
landet, lærer man hurtigt alle at kende på 
vores lille kursus. Vork er et sted, hvor man 
VIL hinanden, passer på hinanden, accepte-
rer hinanden – forskellige som vi er. Vi lærer 
os selv og andre at kende på ̊ godt og ondt. 
Sammen løfter vi hinanden til nye højder! 
Hvert eneste år kan vi som medarbejdere 
med glæde sende mange seniorer hjem, som 
har været med til at skabe et godt og givende 
kursus for sig selv og ikke mindst hinanden. 
Vi mener, at FDF Seniorkursus Vork er med til 
at give unge mennesker (DIG!) et ståsted at 
møde verden fra!

Vi glæder os meget til at se dig til påske.

På vegne af alle instruktørerne på FDF Se-
niorkursus Vork

Kursusledelsen
Emma Thoftgaard  Nielsen og Rasmus Fry-
densbjerg

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR? 
Så kan det være svært at forstå og forklare, 
hvorfor Seniorkursus er så særligt og fanta-
stisk. Den bedste måde at forklare det på er 
ved, at du forestiller dig enten aktiviteterne, 
som de ville se ud hjemme i din kreds, eller 
måske sammen med dine venner, men på 
Seniorkursus er det bare meget vildere. 

Sammen med andre seniorer vil du blive 
kastet ud i at lave skøre, finurlige og ander-
ledes aktiviteter, som du aldrig har prøvet 
det før. Det kan være enormt grænseover-
skridende og overvældende første gang, men 
vi vil gøre vores bedste til at hjælpe dig godt 
på vej, så du kan få den bedste oplevelse. Vi 
er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig, 

der ikke har været her før. Der er mange nye 
seniorer med hver gang, så du er ikke alene 
om at være ny. Der vil være dygtige instruk-
tører, som er FDF-ledere fra hele landet, og 
de vil tage imod dig med åbne arme og være 
klar på leg lige såvel som læring og udfor-
dringer. 

Hvis du er i tvivl, om seniorkursus er noget 
for dig, er der flere ting, du kan gøre for at 
blive klogere. Du kan snakke med nogle af 
dine ledere - de har sikkert selv været med 
engang. Du kan snakke med en anden senior, 
der har været af sted - hvis du ikke lige har 
en ved hånden, kan du helt sikkert finde 
mange via vores facebookside. Hvis du stadig 
er i tvivl eller blot har brug for at tale med 

nogen om, hvad seniorkursus er, er du også 
velkommen til at ringe til kursusledelsen og 
snakke med dem. 

Vi forventer noget af hinanden både blandt 
instruktører og seniorer på Seniorkursus 
Vork. Så kan vi sammen lave det fedeste se-
niorkursus. Du vil opleve, at det forventes, at 
du giver dig det ypperste, har gå-på-mod og 
lyst til de aktiviteter, du bliver stillet overfor. 
Du er en vigtig og helt særlig medspiller i, at 
vi alle får et fantastisk og lærerigt kursus, og 
netop det gør sammenholdet og fællesskabet 
stærkere. 

12 FDF UDDANNELSE ` Seniorkursus Vork

Grupper

1
VORK NATURE KING
Primitiv, luksuriøs, meditativ
Er du Vorks næste Nature King? Så deltag i 
det splinternye naturspil, som du ikke har 
lyst til at gå glip af! Du skal igennem forskel-
lige levels og bosses for til sidst - måske 
- at stå på toppen af naturens rangstige. 
Undervejs skal du både kunne mestre sten-
aldermandens mest primitive levevis, være 
et sandt luksus-natur-dyr og kunne være ét 
med naturen. Vi ses, om Moder Jord det vil!
På Vork Nature King skal vi i fællesskab 
udforske, udnytte og benytte Vorks fanta-
stiske natur med alt, hvad det indebærer. Vi 
skal bygge, lege og lære. Der er både tid til 
naturmeditation og til naturtons. 

Du kommer til at sove og spise ude på 
mere eller mindre primitive måder. Det 
ændrer sig undervejs, i takt med at na-
turens præmisser forandres. Du lærer at 
mestre nye teknikker til at bruge og være i 
naturen - og til at finde både lavpraktiske 
og højteknologiske løsninger på de udfor-
dringer, du står overfor.
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7
GENST-ARK
Overlevelse, kompetencer, bæredygtighed
I år 2021-24 lagde stormagterne en kli-
maplan, som de udskød til år 2030. I år 2030 
vidste stormagterne, at deres tid for at nå at 
redde verden var knap. På trods af den store 
trussel, verden stod overfor, blev der ikke 
lavet ændringer i verden. Året er nu 2150, og 
verden er ikke længere, hvad den har været. 
Ekstreme vejrforhold og katastrofale hæn-
delser plager det, der er tilbage af jordens 
befolkning. Til trods for de mange varsler og 
indsatser har det ikke været muligt at stoppe 
udviklingen og undgå klimakatastrofens 
konsekvenser.
Vi har derfor brug for at lære, hvordan vi skal 
overleve i denne nye verden, hvor ressour-
cemangel og klimakriser er den nye normal. 
Da livet i denne nye virkelighed er barsk og 
krævende, er det vigtigt, at du som deltager 
er klar til at blive presset fysisk og psykisk. 

Du skal være klar på at sove ude, bære og 
gå langt med din oppakning, og vigtigst 
af alt skal du have viljen til at fortsætte, 
uanset hvor hårdt det bliver i den barske 
nye verden.

4
DE SYNDIGE
Semitons, frelse, fortabelse
Trænger du til at blive frelst? Har du hel-
ler ikke overholdt alle de ti bud? Hvis du 
kæmper med at følge alle biblens budskaber, 
kan du komme på genopdragelses-tros-
oplysnings-religions-ophold. Som syndig er 
du udstødt af samfundet og skal lære den 
korrekte levevis. De syndige er beskidte og 
dårlige mennesker, der ikke fortjener verdens 
goder. Det kan være hårdt at blive frelst, så 
du skal være klar på fysiske aktiviteter, flere 
timers koncentration eller meditation på 
Mount Vork.

I en fiktiv temaramme skal vi i gruppen 
undersøge og udfordre religiøse yderlig-
heder gennem aktiviteter, som lægger op 
til refleksion over egen oplevelse af tro og 
tvivl. Gruppen sover udenfor og spiser mad 
fra køkkenet. Man skal selv kunne bære sin 
bagage, også selvom den er meget lille. Du 
kan forvente, at det meste af gruppepro-
grammet foregår udenfor, og det forventes, 
at du kan gå fem kilometer.

5
LIFE IS A HIGHWAY!
Livserfaring, sidesporet, oplevelser
Oplever du, at livet går stærkt, og suser du 
igennem det med 180 km/t?! Tiden flyver 
afsted, og inden du har set dig om, er kurset 
og livet slut. Så er DU klar til at prøve kræfter 
med alt, hvad livet har at tilbyde? Vil du gerne 
genopleve fortiden og se, hvad fremtidens 
højdepunkter kan byde på? Så er det her, du 
hører til!

Gruppen sover inde, men opholder sig 
primært udenfor. Derfor skal du kunne bære 
dit eget grej, have lyst til at lave aktiviteter 
med højt tempo og være med til at gribe 
nuét med alt, hvad det skulle bringe. Du 
kan forvente en uge, der gør dig et helt liv 
rigere, da vi i fællesskab skal opleve livets 
store op og nedture! Seize the day!

6
FØRST TIL VORKS ENDE
Kultur, orientering, konkurrence
Klar parat start, hvem kommer først til Vork? 
Er det dig og din makker? Eller måske nogle 
helt andre? Alt handler om at komme først 
og hurtigst frem til den næste destination, 
men er man hurtigst med mange penge i 
lommen, eller er det bedre at være taktisk? 
Den første dag skal du måske til en lille by i 
Italien, og næste dag skal du måske til Tokyo? 
Har du tid til at nyde en drink ved stranden, 
eller må du arbejde en time i rismarken for 
at kunne få råd til rejsen videre? Pak tasken, 
bind dine sko, og vær klar til en påske med 
store eventyr på tværs af landegrænser.
For at kunne deltage i gruppen forventes det, 
at du kan løbe og gå længere distancer med 
din oppakning i alt slags vejr. Du bliver testet 
i din kulturforståelse, stedsans og opgave-
løsning. Du vil blive udfordret på din fysiske 
formåen i forbindelse med din rejse, måske i 
en opgave for at skaffe valuta. 

Vi sover og spiser der, hvor du har råd til, 
men primært ude.

FORRYGENDE FÆLLESPROGRAM
Vi tror på ̊, at der gemmer sig uforglemmelige 
stjernestunder i et gennemtænkt fælles-
program. Derfor har vi på Seniorkursus Vork 
ekstra stort fokus på fællesprogrammet og 
ser værdien i at lære hinanden at kende på 
tværs af grupperne.
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Når du kommer hjem fra Vork, vil du min-
des andagter og gudstjenester, hvor der var 
tid til ro og eftertænksomhed under åben 
himmel. Du vil huske trætheden efter et 
action-packed løb, de tunge danseben efter 
en vild fest, og du vil huske de legendariske 
shows med underholdning og fed musik. 
Fællesprogrammet på ̊ Vork er af høj kvalitet 

- og det er her, du oplever fællesskabets sus, 
et helt særligt nærvær og nye venskaber.

VÆLG DIN GRUPPE
Gruppebeskrivelsen består af to dele: 1. 
del er en introduktion til gruppens tema og 
univers. 2. del er en mere konkret beskri-
velse af gruppens aktiviteter; hvordan man 
sover, spiser, og på hvilke måder du bliver 
udfordret. Det betyder, at du som deltager 
skal sætte dig ned og læse indbydelsen godt 
igennem, hvilket forhåbentlig bidrager til en 
bedre forståelse af de forskellige gruppers 
indhold, så du kan vælge de grupper, som 
passer allerbedst til dig. Hvis du er i tvivl om, 
hvad gruppen helt præcist har fokus på, kan 
du benytte dig af de tre øverste keywords og 
del 2, som beskriver gruppen mere konkret. 
Hvis det stadig er uklart, er du velkommen til 
at sende en mail til kursusledelsen. 

Du kan vælge mellem 7 forskellige grupper, 
som hver især har:
• 12-18 deltagere
• 3 inspirerende instruktører
• Genialt og gennemtænkt program
• Værdifuld inspiration og nervepirrende 

udfordringer
• Gruppen er sammen hele kurset
• Alle grupper bor tæt og er samlet flere 

gange hver dag

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at imø-
dekomme dine ønsker. Oftest vil du få din 
første- eller andenprioritet, men hvis grup-
peønskerne er fordelt meget skævt, vil nogle 
få deres tredjeprioritet. Vælg derfor tre grup-
per, du sagtens kunne forestille dig være en 
del af. Du får at vide, hvilken gruppe du har 
fået, i deltagermailen, som du modtager ca. 
to uger inden kursusstart.
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Praktisk info
LOKATION 
FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved

TID 
Kurset starter onsdag d. 13. april kl. 14.00 på 
Vejle Station.
Kurset slutter mandag d. 18. april kl. 12.00 på 
Vejle Station. 

ALDERSGRUPPE
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra det halvår, 
du fylder 15 år, indtil du fylder 19 år). Er du i 
tvivl, om du er gammel nok eller for gammel, 
så kontakt gerne kursusledelsen.

PRIS 
Kurset koster i alt 2102 kr. Heraf udgør hus-
lejeandel 657,76 kr. For medlemmer af FDF 
sendes regningen til kredsens kasserer, og 
der skal betales inden kurset. Som ikke-
medlem af FDF skal du betale ved tilmelding.
Alt efter hvor du bor i landet, ydes der mere 
eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. at din 
kursuspris er lavere, desto længere væk 
du bor fra Vork. Dette sker automatisk ved 
tilmelding. Kredsen kan søge kursustilskud 
eller huslejetilskud ved kommunen af det 
resterende beløb. Læs mere i FDFs handels-
betingelser på FDF.dk/uddannelse.

TILMELDING 
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 16. 
marts 2022. Tilmeldingen er bindende, hvilket 
betyder, at hvis du efter tilmeldingsfristen 

finder ud af, at du ikke kan deltage alligevel, 
så vil din kreds ikke få refunderet deltager-
afgiften. Tilmeldingen foregår elektronisk på 
FDF.dk/tilmeld. Husk at tale med din kreds-
leder og dine forældre, inden du tilmelder 
dig.
 
TIL FORÆLDRE OG KREDSLEDERE 
Alle unge bør opleve FDF Seniorkursus 
Vork – den tankegang er drivkraften for alle 
instruktører på Vork. Derfor vil vi opfordre jer 
til at sende jeres teenagere af sted – det be-
taler sig! Seniorkurser er med til at fastholde 
seniorerne og give energi til kredsarbejdet. 
Deltagerne vil blive styrket på en lang række 
områder, som er værdifulde på det personlige 
plan - men også i skolen, på arbejdet og ikke 
mindst i FDF-kredsen. 

Alle kan deltage - også selvom man er den 
eneste fra kredsen. Kredslederen skal sikre, 
at deltagere under 18 år har forældrenes 
tilladelse til at deltage. Glæd dig til at få en 
glad og energifyldt teenager hjem med nye 
vinkler på ̊ tilværelsen.

FORMÅL 
Det er seniorkursernes formål at: 
• give seniorerne en oplevelse af FDFs ambi-

tion og værdier.
• møde seniorerne med andagter, der giver 

eftertanke.
• styrke seniorernes engagement i kredsar-

bejdet. 
• lære seniorerne en række brugbare FDF-

færdigheder gennem oplevelser og udfor-
dringer.

• lade seniorerne opleve et stærkt og gi-
vende fællesskab. 

VELKOMSTMAIL
Alle tilmeldte deltagere modtager en vel-
komstmail omkring to uger inden kurset med 
en hilsen fra instruktører, program og prak-
tiske oplysninger. Det er også i denne mail, 
du ser, hvilken gruppe og hvilke deltagere du 
skal på verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger 
velkomstmailen der.

DELTAGERBEVIS 
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. Du 
får både et kursusbevis for din deltagelse på 
kurset og et kompendium med de bedste 
idéer med hjem.

FØLG MED
Facebook.com/SeniorkursusVork
Seniorkursusvork.dk 

KONTAKT 
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive 
til kursusledelsen:

Emma Thoftgaard Nielsen
Mail: emmathoftgaard@FDF.dk
Telefon: 26 36 49 73

Rasmus Frydensbjerg
Mail: rasmus@FDF.dk
Telefon: 29 86 78 50  
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SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til en af på-
skens suverænt fedeste oplevelser! Og vi kan 
med glæde sige, at planlægningen er i fuld 
gang! Der er 15 fede grupper til dig med nye 
idéer og spændende aktiviteter, der er klar til 
at blive udlevet af dig og dine seniorbuddies! 
Du vil danne nye venskaber, gamle venskaber 
kan plejes, samtidig med at du kan lære en 
masse nye ting! På dette kursus vil du opleve 
mange nye ting, uanset om du skal med 
for første gang, eller om du er en erfaren 
kursusdeltager. I efteråret tændte flere hun-
drede unge igen kursusilden på Sletten, og 
nu kan du være med til at bære den videre 
gennem de mange oplevelser, traditioner og 
fællesskaber på kurset. Traditioner binder os 
sammen som mennesker. Disse traditioner 
skaber grundlag for det helt unikke fælles-

skab, der opstår på seniorkurset, og som gør, 
at du med sikkerhed ved, at du er ”villet”. 
Og at du som menneske kan bidrage til et 
fællesskab, der giver mening, og som giver så 
meget igen, når du bare giver lidt af sig selv! 
En følelse af at tro på, at du kan. Kan være 
dig selv, kan være mere, end da du kom, 
og kan være med til at gøre en forskel. En 
uvurderlig drivkraft, der kombineret med de 
tusinder af idéer, der vokser på FDF Senior-
kursus Sletten, giver et kæmpe skub til FDF, 
til kredsene og til dig som deltager. Hvert 
eneste år kan vi som medarbejdere med 
glæde sende mange seniorer hjem, som har 
været med til at skabe et godt og givende 
kursus for sig selv og ikke mindst hinan-
den. Vi mener, at FDF Seniorkursus Sletten 
er med til at give unge mennesker (DIG!) et 
ståsted at møde verden fra!

På vegne af alle medarbejderne på FDF Se-
niorkursus Sletten,

Kursusledelsen
Jens Greve Brix-Mikkelsen og Jeppe Sølvberg 
Strauss

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor seniorkursus er 
så fantastisk, er nærmest en umulig opgave. 
For når man prøver at forklare det, så fore-
stiller du dig enten aktiviteterne, som de ville 
se ud hjemme i din kreds eller måske sam-
men med dine venner, men på seniorkursus 
er det bare så meget vildere.

Du er sammen med andre seniorer, der alle 
sammen kaster sig hovedkulds ud i de un-
derlige, fantastiske og anderledes aktiviteter, 
som du aldrig har prøvet magen til før. Så 
mange mennesker kan virke overvældende 
første gang, men de fleste aktiviteter vil 
foregå i mindre grupper, og så er det ikke 
helt så overvældende alligevel.

Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig, 
der ikke har været her før. Der er mange nye 

seniorer med hver gang, så du er ikke alene 
om at være ny. Du vil blive udfordret af dyg-
tige instruktører, der er lige så meget med på 
leg som på læring, og de vil hjælpe dig til at 
få den bedst mulige oplevelse. 

Du vil opleve sammenholdet, når du skal løse 
opgaver, danse og lege med de andre. Du vil 
få lov at snakke om de ting, der ikke altid er 
plads, tid og lejlighed til derhjemme.

Hvis du er i tvivl, om seniorkursus er noget 
for dig, er der flere ting, du kan gøre for at 
blive klogere. Du kan snakke med nogle af 
dine ledere - de har sikkert selv været med 
engang. Du kan snakke med en anden senior, 
der har været af sted - hvis du ikke lige har 
en ved hånden, kan du helt sikkert finde 
mange via vores facebookside. Du er også 
velkommen til at tage røret og ringe til kur-
susledelsen og høre, hvad det er for noget. Er 
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du stadig i tvivl og synes, at det kunne være 
rart at prøve det første gang sammen med 
en, du kender - ja, så ordner vi også det. Som 
ny deltager på FDF Seniorkursus Sletten kan 
du finde én kursusmakker, som du vil være 
i gruppe med. I skal så selvfølgelig vælge de 
samme grupper OG begge skrive i bemærk-
ningsfeltet ved jeres tilmelding, at I ønsker at 
være i samme gruppe, fordi en af jer er med 
for første gang.

Vi glæder os til at tage godt imod dig for 
første gang på FDF Seniorkursus Sletten d. 
13. april 2022.
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Sådan læser du beskrivelsen af grupperne 
og vælger de tre grupper, som passer til 
dig.
Gruppebeskrivelsen består af to dele: 1. del 
er en introduktion til gruppens tema og uni-
vers. 2. del er en mere konkret beskrivelse af 
gruppens aktiviteter; hvordan man sover, spi-
ser, og på hvilke måder du bliver udfordret. 

Det betyder, at du som deltager skal sætte 
dig ned og læse indbydelsen godt igennem, 
hvilket forhåbentlig bidrager til en bedre 
forståelse af de forskellige gruppers indhold, 
så du kan vælge de grupper, som passer al-
lerbedst til dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppen helt præ-
cist har fokus på, kan du benytte dig af de 
tre keywords og del 2, som beskriver gruppen 
mere konkret, og hvis det stadig er uklart, er 
du velkommen til at sende en mail til kursus-
ledelsen. 

På kurset gør vi alt, hvad vi kan, for at imøde-
komme dine ønsker. Oftest vil du få din før-
ste- eller andenprioritet, men hvis gruppe-
ønskerne er fordelt meget skævt, vil nogle få 
deres tredjeprioritet, så sørg for at vælge tre 
grupper, du sagtens kunne forestille dig at 
være en del af. Du får at vide, hvilken gruppe 
du er blevet en del af, i velkomstmailen, som 
kommer ca. to uger inden kursusstart.

På grupper med lavt fysisk udfordringsniveau 
vil du kunne forvente at sove nogenlunde 
samme mængde, som du plejer, og at du skal 
kunne gå rundt på Sletten og kortere ture 
med let eller ingen oppakning. På grupper 
med middel fysisk udfordringsniveau vil du 
kunne forvente at sove en smule mindre 
end normalt, og at du skal kunne gå længere 
vandreture med nogen oppakning.
På grupper med højt fysisk udfordringsni-
veau vil du kunne forvente at sove væsentligt 
mindre, end du plejer, og at du skal kunne gå 
lange vandreture med fuld oppakning.

1
KAMPEN OM KOKKEHUEN
Madlavning, løb, konkurrence
Så er det blevet tid til kampen om kokke-
huen! Har du lyst til at udfolde dine kulinari-
ske evner, eller er du god til at løse gåder og 
poster? Så er det din tilmelding, vi mangler! 
I gruppen her kan du danne relationer med 
madglade venner eller konkurrencedygtige 
kodeløsere. Ingredienserne kommer selvføl-
gelig ikke af sig selv, de skal “tjenes” gennem 
forskellige udfordringer. 
Afsted og Bon appétit!

I Kampen om kokkehuen vil gruppen 
primært bruge dagen på at være på løb, af-
tenen bruges på mad og bedømmelse, hvor 
pointene uddeles. Det forventes af gruppen, 
at du kan samarbejde, og har mod på at 
danne nye relationer på tværs af gruppen. 
Gruppens aktiviteter vil foregå i mindre 
grupper. Gruppen har en fast base, hvor din 
bagage også opbevares. Gruppen sover og 
har aktiviteter ude hele ugen. Du vil være 
udhvilet til dagens program; men der kan 
forekomme nataktivitet. Gruppen har et 
lavt fysisk udfordringsniveau, hvor alle kan 
være med, og fokus på teambuilding, for at 
nå i mål med kokkehuen.

2
SKS-MESTER
Konkurrence, kreativitet, tid
Er du den næste SKSmester!? Kan du løse 
opgaver med nye kreative løsninger, arbejde 
sammen med dit hold om at opnå flest point, 
få isblokken til at forsvinde hurtigst muligt, 
skjule ananasen bedst muligt, få SKSmeste-
ren til at blive mest overrasket? SKSmesteren 
inviterer netop dig til at bruge din krøllede 
hjerne og finde på de bedste kreative løsnin-
ger. Hvem skal have præmien med hjem?

SKSmester udfordrer den kassetænkning, 
som hersker. Vi tænker ud af boksen og ar-
bejder med kreative opgaver, som ikke altid 
i virkeligheden er, hvad de ligner. Gruppen 
sover og spiser inde, hvor maden er tilbe-
redt for os. Aktiviteter vil foregå både inde 
og ude på hele Sletten, og nataktiviteter 
kan forekomme, men forvent en fornuftig 
mængde søvn. Gruppen har et lavt fysisk 
udfordringsniveau, således at langt de 
fleste vil kunne være med. Så tag med på et 
SKS med masser af konkurrencer, gøgl og 
kreativitet.

3
NØRKLERIET
Håndværk, fordybelse, samvær
Vi kan det hele! Når vi får det lært. Du har 
måske lært det engang, men har glemt det. 
Kunne du tænke dig at lave dit eget kostume 
eller julegaver selv? Så får du i denne gruppe 
lov til at udvikle dine kompetencer både med 
dolk, symaskine og strik. Vi vil være kreative, 
hvor der ikke er noget rigtigt eller forkert. Vi 
skal nørkle os igennem ugen, arbejde med 
vores hænder og bare hygge! I får rygsækken 
fyldt med lækre ting, I selv har lavet!

Gruppen sover indenfor og har et lavt 
fysisk udfordringsniveau. Der er ikke 
nataktivitet. Vi spiser indenfor, hvor andre 
laver maden. Du skal bære din bagage til 
lejren. Vi kommer til at se Sletten i et over-
skueligt tempo, ligesom resten af ugens 
program. Du kommer til at lære om kreative 
nørklerier og kan bruge dette til at skabe 
aktiviteter i kredsen. Gruppen arbejder med 
fordybelse gennem stillesiddende aktivite-
ter. Du skal væbne dig med tålmodighed. 
Du får viden om tre hoved-håndværk og kan 
i løbet af kurset vælge et fokusområde at 
fordybe dig i.

Grupper

Gruppevalg
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Grupper

4
BEREDSKABET
Samarbejde, katastrofeberedskab, hektisk
Træder du til, når det hele brænder på? 
Holder du hovedet koldt i pressede situatio-
ner? Har du mod på at redde liv? Hvis du kan 
svare ja til alt dette, er BEREDSKABET grup-
pen for dig. BEREDSKABET er en central del 
af Slettens katastrofeberedskab. Vi udvikler 
jeres evne til at forebygge og modstå ulyk-
ker, kriser og katastrofer. Vi rykker ud til akut 
opståede katastrofesituationer, og ved hjælp 
fra uddannelse og øvelser, skaber vi overblik 
og sikkerhed på Sletten.

Gruppen arbejder med at udvikle kompe-
tencer indenfor førstehjælp, samarbejde og 
krisehåndtering. Gruppens aktiviteter base-
rer sig på både undervisning og indsats-ca-
ses. Da BEREDSKABET skal kunne stå klar 
til indsats på alle døgnets tidspunkter, 
sover og spiser vi på skæve tidspunkter og 
ikke altid regulært. Dog indenfor. Gruppen 
har et middel fysisk udfordringsniveau. Du 
skal derfor kunne gå med en mindre dags-
turs-oppakning hele ugen. Du bliver presset 
på både dine fysiske og psykiske grænser 
- med konstant aktivitet. Både teoretisk og 
praktisk. Da nogle cases kommer tæt på 
livet, er det mentale velvære vægtet højt.

5
ALENE I VILDMARKEN 
Firluftsliv, bushcraft, primimad
Har du mod på at lære noget nyt om at 
leve i naturen? Vil du være bedre end dine 
seniorkammerater til at lave bål, slå bivuakker 
op og lave mad? Så er det her gruppen for 
dig! Her kommer fokus nemlig til at være på 
at udvikle vores evner inden for alt, der kan 
kaldes friluftsliv.

På denne gruppe kommer man til at sove 
udenfor et nyt sted hver nat i alt fra telt 
til selvbyggede huler - vær forberedt på, 
at I skal bygge mange af sovefaciliteterne 
selv. Madlavning kommer til at fylde en 
del, da vi skal lave vores egen mad, men vi 
kommer til at eksperimentere meget med 
at lave mad på nye måder. Man skal selv 
kunne bære sin bagage fra soveplads til 
soveplads, men den kommer ikke til at bo 
på ryggen af dig. Lad derfor være med at 
pakke letvægtssoveposen - pak den sove-
pose, som du sover godt i. Gruppen har et 
middel fysisk udfordringsniveau.

6
CORATIAS HÅNDVÆRKERSLAUG
Håndværk, forpionering, landslejr
Børn, unge og voksne besøger meget snart 
kontinentet Coratia. Coratia er et ældgammelt 
land med meget mystik og hemmelighed. 
Amelias bedstefar fandt frem til stedet, og 
hendes ekspedition leder i fællesskab med 
FDFere efter noget hemmeligt. Har de mon 
mod nok til at gå ind i den dybeste grotte, 
kravle op på den højeste vulkan eller til at 
stå ved, hvem de selv er? Gruppen skal 
være med til at gøre denne fantasiramme til 
virkelighed inden landslejren. Installationer, 
som inviterer til leg og ophold, bliver designet 
og bygget inden lejren. Fortællingen om 
Coratia bliver mere virkelig, når børn og unge 
selv kan gå på opdagelse, hvis de har mod 
nok. Én af disse installationer skal bygges op 
fra bunden i påsken på Sletten. Gruppens 
primære arbejde består i tømrerarbejde, og 
der vil være enkelte moduler om landslejrens 
temaramme og storytelling.

Du vil få fint med søvn og mad, så vi kan 
komme i mål med det store byggepro-
jekt. Gruppen sover og arbejder ude, men 
spiser inde. Gruppen har et middel fysisk 
udfordringsniveau. Der må forventes højt 
aktivitetsniveau med håndværket i fokus. Du 
kan gå fra kurset med følelsen af at have 
bidraget til landslejrens tilblivelse, meget 
håndværk i hænder og hoved og en smule 
viden om, hvordan en temarammer bliver 
til. 

7
DET ULTIMATIVE EVENTYR
Samarbejde, gruppedynamik, eventyr
Kære eventyr-jægere!
Det Gyldne Æble er forsvundet fra vores 
varetægt, og vi skal bruge jeres hjælp til at 
finde det igen. Målet er klart, men hvordan vi 
når dertil er op til jer! Skyder i genvej igennem 
den mystiske skov, eller tager i stien gennem 
bjergpasset? Forbered dig på at stå i uven-
tede situationer, hvor gruppens samarbejde 
og handlinger dikterer udfaldet. Måske finder 
du hjælp hen ad vejen, eller måske ender du 
i knibe. Kun tiden… og dine handlinger vil vise 
det!

Gruppen sover ude i telte. Du vil som 
udgangspunkt ikke blive presset på søvn, 
men der kan forekomme nataktiviteter. 
Maden bliver serveret de fleste dage, hvor 
vi spiser udendørs. Gruppen har et middel 
fysisk udfordringsnvieau. Du skal kun bære 
din bagage fra bussen til lejren, men pro-
grammet indebærer vandren med dagturs-
rygsæk. Nogle aktiviteter involverer fysisk/
psykisk pres, men det er ikke et gennemgå-
ende element af programmet. Der lægges 
vægt på samarbejde og gruppedynamik, 
hvor dine kompetencer og færdigheder 
bliver sat på spil.

8
BETRAYAL
Mindgame, tillid, samarbejde
Længe har der hersket ro og fred i den lille 
by, men da borgere forsvinder om natten, og 
mystiske væsner lusker omkring, begynder 
mistilliden at blomstre. Samfundet splittes 
i to; hvem er til at stole på, og hvem er det, 
som får beboerne til at forsvinde? For at befri 
byen, må handelsfolk og håndværkere løse 
besværlige koder, kringlede gåder og daglige 
opgaver, så de rigtige alliancer kan dannes. 
Har du evnerne til dette og til at arbejde 
alene, kan du måske redde byen. Tror du, at 
du har, hvad der skal til?

Som deltager på Betrayal kommer du til at 
være udenfor hele døgnet på en fast lejr-
plads. Du kommer ikke til at bære rundt på 
din oppakning, ej heller vandre langt. Du vil 
være en del af et aktivt murder-game med 
et middel fysisk udfordringsniveau, og 
hvor evner i samarbejde og selvstændighed 
er i fokus. Du vil lære omkring spilstrategi, 
og hvordan man kan optimere en aktivitet 
i øjeblikket og forbedre den til næste gang. 
Du kan forvente aktiviteter i månens skær.

9
GAME OF GODS
Gudekonkurrence, personlig gudvikling, 
gudetema
Odin er død! I 14 dage og 14 nætter har Asgård 
sørget, men nu er tiden kommet til at finde 
en ny overgud. Traditionen tro, skal Det Store 
Gudeshow afgøre, hvilken halvgud der bliver 
den næste. Er du halvgud? Kunne du tænke 
dig at dyste om pladsen som den næste 
store overgud? Så meld dig til! Vi sørger for, at 
du kommer i din bedste gudeform gennem 
hård træning i alle vigtige gudediscipliner, så 
du er klar til Det Store Gudeshow. Men! Vær 
på vagt. Efter Odins død, har livet i Asgård 
ikke været lige så sikkert, som det plejer, og 
selv en halvgud kan ikke vide sig sikker!

Gruppen sover og spiser ude med fast base 
det meste af tiden, så du skal blot kunne 
bære din bagage hertil. Madlavning vil ikke 
blive vægtet højt, men uden mad og drikke 
duer guden ikke. Gruppen har et middel 
fysisk udfordringsniveau, og du vil som 
oftest få tid til at hvile din gudeskønne krop. 
I løbet af ugen vil du både blive udfordret 
fysisk og psykisk, da du som gud skal kunne 
rumme det hele!
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10
SKYGGERNES DAL
Mytologi, vikinger, eventyr
Du vågner, og det er stadig mørkt - det 
undrer dig, da lyset på denne tid plejer at 
skinne klart. Finbulvinterens komme er spået 
af Nornerne, og efter vintersolhverv er lyset 
og varmen ikke vendt tilbage. Sammen med 
mørket og kulden træder Ragnarok tættere 
og tættere på, men Heimdal, guden med de 
ni mødre, kalder dig til Bifrost på vej mod Hel. 
Han byder dig at trodse dødsrigets hersker-
inde, Hel, og hente lyset og varmen ud af 
mørket.

Vikingerne sover inde på grund af kulden, 
men vil nogle gange være nødt til at spise 
i det fri. I jagten på lyset og varmen vil der 
være udfordringer og aktiviteter både inde 
og ude. 
I mødet med gudernes overvældende magt 
er din styrke ikke nær så vigtig som din snil-
de og visdom. Gruppen har et middel fysisk 
udfordringsniveau. Madlavning forekom-
mer, men er ikke i fokus.

11
DIVAER I JUNGLEN
Mudder, sved, diamanter
Til daglig lever du dit liv omgivet af presse 
og fotografer. Du navigerer hjemmevant på 
Instagram, TikTok og Youtube. Du er en ægte 
diva, der siger din mening og ikke lader andre 
bestemme over dig. Men nu er dine vante 
rammer byttet ud med en hverdag langt fra 
alt det, du kender. Er du klar til at træde ind i 
junglen, hvor du skal kæmpe om diamanterne 
og vise, at du er den største diva af dem alle? 
Så er det nu, du skal melde dig ind i kampen 
om at blive junglens sejeste diva! Kampen vil 
være hård, og du vil opleve konkurrencer, du 
aldrig turde drømme om - men husk på; intet 
er for alvor tabt før finalen!

I junglen spiser og sover vi ude under mere 
eller mindre luksuriøse forhold, ligesom 
alle aktiviteter foregår udendørs. Der vil 
være aktiviteter med højt tempo, ligesom 
nataktiviteter også vil forekomme. Men I 
vil få søvn og mad nok. Gruppen arbejder 
med konkurrenceelementer og gruppedy-
namikker. Gruppen har et middel fysisk 
udfordringsniveau.

12
GRÆNSELANDET
Grænser, gå-på-mod, grounded
Grænselandet. Stedet hvor udfordringer 
opstår, og grænser skubbes. Kan du holde 
hovedet koldt midt i en tsunami af koldsved? 
Kan du finde dit indre orkanens øje, hvor alt 
er roligt? 
Kender du ikke dine egne indre grænser, så 
finder vi dem i de fire elementers rasen. Så 
er det op til dig, om de skal udfordres eller 
respekteres. Bliv en del af gruppen, som både 
bliver en støtte og en udfordring, når vi jagter 
svaret på spørgsmålet; “hvornår er nok, nok?”

Gruppen har fokus på at finde og skubbe 
til egne og andres indre grænser, både 
individuelt og i grupper. Vi sover, spiser 
og opholder os ude. Der vil forekomme 
madlavningsaktiviteter - dog er dette ikke 
et primært fokus. Gruppen har et middel 
fysisk udfordringsniveau, men det er det 
psykiske pres - frem for det fysiske - der vil 
fylde. Vi har en fast lejrplads, og du vil som 
udgangspunkt skulle bære, hvad der svarer 
til en turrygsæk i løbet af dagen.
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Grupper

14
KORPSET
Samarbejde, orientering, selvudvikling
Korpset blev etableret i 1994 og har siden da 
været den førende indsatsstyrke i Danmark. 
Du vil undervejs på kurset i Korpset blive ud-
fordret som aldrig før. Din vilje og udholden-
hed vil være afgørende for at gennemføre de 
forskellige udfordringer og derved opnå din 
plads blandt den militære elite.
Kan du holde hovedet koldt under pres? 
Er du lavet af det rette stof? Ved du, hvor 
din grænse går? Tør du stole på, at dine 
holdkammerater har din ryg, når det virkelig 
gælder, og har du, hvad der skal til, for lige nu 
søger Korpset aspiranter til den kommende 
optagelselsprøve. Det er dig, vi søger - ansøg 
nu!

Gruppen sover ude i bivuak, der vil være 
en del nataktiviteter og begrænset søvn. 
Gruppen laver ikke selv aftensmad. 
Deltagerne skal gå med deres bagage. 
Aktivitetsniveauet vil være højt. Gruppen 
arbejder med kort og kompas, samarbejds-
øvelser, orientering og selvudvikling i form 
af aktiviteter, der kan være grænsesøgende. 
Gruppen har et højt fysisk udfordringsni-
veau og vil være psykisk hård. 

15
EXPECT THE UNEXPECTED
Løb, udfordringer, uvished
Hvor omstillingsparat er du, når det virke-
lig gælder? Kan du tænke hurtigt og ændre 
planer på et splitsekund, også selvom du er 
træt, våd og sulten? I denne gruppe kan du 
aldrig vide dig sikker på, hvad næste aktivitet 
er. Det eneste, du ved med sikkerhed, er, 
at det bliver en uge med langvarige fysiske 
udfordringer. I kommer til at blive afprøvet 
på utallige løb og mange fysiske aktiviteter af 
varierende format. I kommer til at prøve ”lidt 
af hvert”. Spørgsmålet er bare, hvornår og 
hvordan. Vi forventer, I kan arbejde sammen i 
gruppen, for ingen kommer igennem alene.

Som deltager i denne gruppe skal du 
forvente det uforventede. Ingen ved, hvor 
eller hvordan I skal sove eller spise, så 
forbered jer på, at alt foregår minima-
listisk og udenfor - altid. Forvent søvn i 
sparsomme mængder, et højt fysisk udfor-
dringsniveau, og at der vil være nataktivi-
teter. Du skal forvente at være klar på alle 
tider af døgnet, og du kommer til at være 
aktiv i samtlige vågne timer af døgnet. Hvis 
du har erkendte skader, skal du kraftigt 
genoverveje denne gruppe, da du kommer 
til at gå og løbe langt både med og uden 
oppakning.
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SURVIVORS
Katastrofe, overlevelse, flugt
14/4 2022 kl. 7:18: Alt snurrer rundt, og som 
i en film ser du træerne falde på plads, og 
dit syn klarer op. Overalt omkring dig ser du 
rædselsslagne mennesker. De indtrængende 
skrig fylder dine øregange, så selv vindens 
hylen bliver overdøvet.
15/4 2022 kl. 23:41: Du kan ikke huske, hvornår 
du sidst har fået hverken vådt eller tørt, og alt 
andet virker uovertruffent ligegyldigt.
17/4 2022 kl. 2:34: Dine kammerater står i 
cirklen og følger flammernes dans, du mær-
ker blodet flyde, og du føler dig endelig fri.
18/4 2022 kl. 5:56: Vi overlevede.
Hvad gik forud for dette kaos, og hvad kom-
mer der til at ske? Tag med og find hele sam-
menhængen.

Gruppen arbejder i en temaramme med et 
højt fysisk udfordringsniveau og skiftende 
gruppekonstellationer. Vi sover, spiser og 
opholder os generelt udenfor. For at kunne 
udholde det høje aktivitetsniveau vil der 
være mad nok, dog ikke nødvendigvis på 
faste tidspunkter. Nataktivitet vil forekom-
me, og nattesøvnen vil blive nedprioriteret. 
Du forventes at kunne bære din bagage 
hele ugen.
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ALDERSGRUPPE
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra det halvår, 
du fylder 15 år, indtil du fylder 19 år). Er du i 
tvivl, om du er gammel nok eller for gammel, 
så kontakt gerne kursusledelsen.

TID
Kurset starter onsdag d. 13. april 2022 kl. 
14:00 på Skanderborg Station. Bemærk at 
busserne kører fra Skanderborg Station kl. 
14.00, så mød op i god tid.
Kurset slutter lørdag d. 18. april 2022 kl. 10.00 
på Skanderborg Station. Du kan tidligst nå et 
tog efter kl. 10.00.

LOKATION
Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry

BEMÆRK
Det er et vigtigt princip for kurset, at man 
deltager i HELE kursusperioden. Det betyder, 
at man f.eks. IKKE kan komme senere eller 
tage hjem før tid, fordi man skal noget andet. 
Kun i helt specielle tilfælde kan der dis-
penseres for denne regel af kursuslederne. 
Almindelige begivenheder som arbejde, fød-
selsdage og alle øvrige familiefester er ikke 
grund til at opnå dispensation.

PRIS
Deltagerprisen er i alt 2102 kr. Heraf udgør 
huslejeandel 657,76 kr. For medlemmer af 
FDF sendes regningen til kredsens kasserer, 
og der skal betales inden kurset. Som ikke-
medlem af FDF skal du betale ved tilmel-
ding. Alt efter hvor du bor i landet, ydes der 
mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. din 
kursuspris er lavere, desto længere væk du 
bor fra Sletten. Dette sker automatisk ved 
tilmelding. Kredsen kan søge kursustilskud 
eller huslejetilskud ved kommunen af det 
resterende beløb. Læs mere i FDFs kursus-

principper og handelsbetingelser på FDF.dk/
uddannelse.

FÆLLESTRANSPORT
Der er fællestransport til og fra Sletten fra 
Skanderborg Station. Det er her, kurset 
starter og slutter, og det er derfor ikke muligt 
at ankomme direkte på Sletten. Du skal selv 
sørge for at komme til Skanderborg Station 
med planmæssig ankomst senest onsdag 
d. 13. april 2022 kl. 14.00. Hjemtransport fra 
Skanderborg Station med planmæssig afrejse 
tidligst mandag d. 18. april 2022 kl. 10:00. 
Bestil gerne pladsbilletten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 16-24 deltagere i hver gruppe 
og tre instruktører. Gruppen er sammen 
hele ugen. Alle grupper lægger vægt på stor 
omsættelighed fra kursus til kredsarbejde, og 
at teori er koblet op på praksis. Du vil ca. en 
måned efter kurset modtage et kursuskom-
pendium via den mail, du tilmeldte dig med.

FORMÅL
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse. 
Det er seniorkursernes formål at:

• Møde seniorerne med en vedkommende 
forkyndelse, der vækker eftertanke.

• Give seniorerne et indblik i FDFs ambition 
og værdier.

• Styrke seniorernes engagement i kredsar-
bejdet.

• Lære seniorerne en række brugbare FDF-
færdigheder gennem oplevelser og udfor-
dringer.

• Lade seniorerne opleve et stærkt, givende 
og forpligtende fællesskab.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 16. 
marts 2022. Tilmelding sker online på FDF.
dk/tilmeld Tilmeldingen er bindende, hvilket 

betyder, at hvis du tilmelder dig og efter 
tilmeldingsfristen finder ud af, at du ikke 
kan deltage alligevel, så vil din kreds ikke få 
refunderet deltagerafgiften. Husk at tale med 
din kredsleder og dine forældre, inden du 
tilmelder dig.

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en velkomst-
mail med program, en hilsen fra dine instruk-
tører og praktiske oplysninger. Velkomstmai-
len kommer pr. mail til den mailadresse, du 
står registreret med i FDFs medlemssystem, 
Carla, og vil også blive lagt på hjemmesiden. 
Hvis du ikke kan finde velkomstmailen i din 
indbakke, så tjek dit spamfilter.

KURSUSBEVIS
Du får bevis for din deltagelse tilsendt pr. 
mail ca. to uger efter kurset.

FØLG MED
Snapchat fdfsks
Instagram seniorkursussletten
Facebook Facebook.com/seniorkursus.sletten

KONTAKT
Du er altid velkommen til at kontakte kur-
suslederne:

Jeppe Sølvberg Strauss
Mail: jss@fdf.dk
Telefon: 41 73 11 82

Jens Greve Brix-Mikkelsen
Mail: greven@fdf.dk
Telefon: 60 15 09 23

Praktisk info
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KursusPLUS – Uddannelse for unge ledere
Aldersgruppe 19-25 år … Tilmelding FDF.dk/tilmeld … Kursussted Silkeborg Højskole

13. - 18. april 2022
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INTRODUKTION
For lidt over 50 år siden oprettede FDF 
Silkeborg Højskole til alle unge i Danmark. 
Nu vil højskolen give noget tilbage, og derfor 
er KursusPLUS opstået som en gave til alle 
unge ledere i FDF. 

KursusPLUS blander det bedste fra højsko-
leverdenen og FDF. Silkeborg Højskole har 
dannelse, højt til loftet, plads til fordybelse 
og nogle fantastiske rammer og naturskønne 
omgivelser. FDF har et stærkt fællesskab, 
nysgerrighed, leg og en evne til at give 
blivende oplevelser til børn og unge. Det er, 
hvad du kan forvente at få ud af en tur på 
KursusPLUS.

En blank tavle. Kurset er første gang for både 
deltagere og medarbejdere. Vi har planlagt 
et godt program med tid til fordybelse og 
vægt på det sociale samvær. Vi har sat ram-
merne, men det er jeres opgave at fylde dem 
ud og skabe det indhold og de traditioner, 
som fremover kendetegner kurset. Vi håber, 
derfor, at så mange som muligt vil gribe mu-
ligheden for at skabe noget nyt i FDF.

Fællesskabet er vigtigt på KursusPLUS. Målet 
med kurset er at skabe et netværk for unge 

ledere, som man kan kontakte, når man har 
brug for hjælp og sparring i sit FDF-arbejde. 
Derfor dyrker vi fællesskabet på tværs af 
kredse og landsdele, og samtidig er der tid i 
programmet til at snakke med gamle og nye 
venner.

Værktøjer og erfaringer til FDF-arbejdet er en 
af hjørnestenene i kurset. Vi har samlet nogle 
af de mest erfarne og dygtigste instruktører 
i FDF inden for deres område. På kurset vil 
man få nogle helt konkrete aktiviteter og 
værktøjer med, som kan bruges i det daglige 
arbejde som leder i kredsen eller til afvik-
ling af større arrangementer i forbundet. 
Undervisningen vil foregå gennem konkrete 
aktiviteter og øvelser, som følges op på og 
reflekteres over, så deltagerne kan sætte det 
i deres egen sammenhæng.

Er du i tvivl, om KursusPLUS er noget for dig, 
er du velkommen til at følge det på sociale 
medier, hvor der løbende vil blive lagt mate-
riale op om, hvad du kan forvente. Du er også 
altid velkommen til at kontakte kursusleder 
Thomas Hundebøll eller nogle af de andre 
instruktører med spørgsmål.

Programmet på kurset består af både tid 
i grupper og fællestid for alle. Vi begynder 
dagen sammen, og herefter vil man typisk 
være i sine grupper indtil aftensmad. Om af-
tenen er der fællesprogram med vægt på det 
sociale. Der vil være lejrbålsunderholdning, 
spændende workshops, kæmpelege, men 
også mulighed for, at du kan sammensætte 
dit eget program.

Vi håber, du er blevet tændt på en ny leder-
uddannelse i FDF og inviterer nogle af dine 
venner med.

På vegne af hele medarbejdergruppen på 
KursusPLUS,

Kursusleder
Thomas Hundebøll

24 FDF UDDANNELSE ` KursusPlus
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1
PROJEKTLEDELSE
Hvor kommer den gode idé fra? Hvordan 
arbejder man målrettet med den? Og hvornår 
samarbejdes der bedst i et projekt? I denne 
gruppe kommer vi til at beskæftige os med 
ovenstående spørgsmål samt lære, hvordan 
vi kan skabe et godt klassemøde, det der 
temaløb, du altid har drømt om, en lejr eller 
at følge projekter i kredsen til ende. Vi skal 
arbejde med et væld af metoder og redska-
ber inden for idéudvikling og projektstyring, 
samtidig med at vi bliver klogere på hinanden 
og os selv og lærer, hvordan man kommuni-
kerer i en projektfase.

2
LEDEREN I KREDSEN
Hvordan planlægger man en god FDF-sæ-
son? Hvad gør man, hvis børnene er blevet 
uvenner? Hvad er et godt møde? Hvordan 
motiverer man børnene til at deltage? I grup-
pen Lederen i kredsen skal vi arbejde med 
forskellige værktøjer til at blive en god leder. 
Vi beskæftiger os både med planlægning af 
møder, pædagogik og med, hvordan man er 
et godt forbillede som leder. I gruppen in-
troduceres man til nogle konkrete værktøjer, 
som man efterfølgende skal prøves af i nogle 
sjove øvelser. Du bliver med garanti en bedre 
leder af denne gruppe.

VÆLG DIN GRUPPE
Der findes to slags grupper på kurset. Alle 
deltagere vil deltage på en af hver slags 
gruppe. På den måde har man mulighed for 
at blive klogere på forskellige dele af FDF og 
på forskellige måder. Ved tilmeldingen skal 
man altså både vælge en A- og en B-gruppe.

Refleksionsgrupper – A
I refleksionsgrupperne (A) giver vi os tid til 
at tænke over, hvordan vi gør tingene i FDF. 
Inden for et specifikt område vil I høre oplæg 
og lave praktiske øvelser og aktiviteter, der 
sætter gang i refleksionen over, hvad der gør 
en god FDF-leder, den gode aktivitet, for-
kyndelse eller lignende. Idéen med refleksi-
onsgrupperne er, at man som deltager lærer 
nogle redskaber, der kan bruges på tværs af 
aktiviteter.

Praktiske grupper – B
De praktiske grupper (B) tager udgangspunkt 
i en konkret aktivitet i FDF. Målet er at dyrke 
aktiviteten til bunds, så man virkelig får no-
get erfaring med for eksempel friluftsliv eller 
lejrbålsunderholdning og derfor mestrer det, 
så man kan udføre det i kredsen eller for-
bundet. I alle grupperne vil der også være re-
fleksionstid, hvor man tænker over, hvordan 
man tilpasser aktiviteten til puslinge-mødet 
eller alle på sommerlejren.

Programmet på kurset varierer de forskellige 
dage, men det kunne se sådan ud:

7:30 Morgenmad

8:30 Morgenandagt

9:15 Gruppetid A

10:30 Pause

10:45 Gruppetid A

13:00 Frokost

14:00 Gruppetid B

15:30 Pause

16:00 Gruppetid B fortsat

18:00 Aftensmad

19:30 Underholdning

21:00 Sociale aktiviteter

ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle 19-25-årige. Man kan kom-
me på KursusPLUS, når man er for gammel til 
at komme på seniorkursus.

TID
Kurset starter onsdag d. 13. april kl. 16.00 på 
Silkeborg Højskole.
Kurset slutter mandag d. 18. april kl. 11.00 på 
Silkeborg Højskole.

LOKATION
Silkebog Højskole
Platanvej 12
8600 Silkeborg

PRIS OG TILMELDING
Prisen for at deltage på kurset er 675 kr. Der 
ydes ikke rejsegodtgørelse. Huslejeandel 
oplyses ved tilmelding, som skal ske på FDF.
dk/tilmeld senest 16. marts 2022.

VELKOMSTMAIL
Alle tilmeldte deltagere modtager en vel-
komstmail senest to uger inden kurset med 
program og praktiske oplysninger. Det er 
også her, du får at vide, hvilke grupper du er 
tilmeldt. Hvis du ikke har modtaget mailen, 
kan du evt. tjekke dit spamfilter.

KURSUSBEVIS OG KOMPENDIUM
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. 
Umiddelbart efter kurset vil du modtage 
et kursusbevis og et kompendium fra dine 
grupper.

KONTAKT
Ved spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte Thomas Hundebøll på tlf. 28 45 49 25 
eller mail thomashundeboell@fdf.dk

Praktisk info
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3
F*CKING FORKYNDELSE
Vil du udfordres på din tro og andagtsva-
ner, eller er du bare træt af altid at afslutte 
børnemøder med fadervor? Bliv klogere på 
din andagtsblufærdighed og find ud af, hvad 
DU egentlig gerne vil sige til DINE FDFere 
hjemme i kredsen – og hvordan du kan gøre 
det.
Vi tager dialogen om andagter, tro, kristen-
dom og kredskultur, og med udgangspunkt 
i dine erfaringer giver vi konkrete råd til dit 
arbejde med fucking forkyndelse. Du vil bruge 
dine nye kompetencer i praksis igennem 
planlægningen og afholdelsen af forkyndelse 
på kurset.

6
FRILUFT, DET’ LIVET
Vil du gerne blive bedre til at bruge natu-
ren i dine FDF-aktiviteter? Vil du lære at 
tænde bål på nye måder? Hvad skal man 
huske, når man skal på tur? I gruppen skal 
vi være ude mest muligt og lære, hvordan vi 
med få redskaber kan lave gode og spæn-
dende aktiviteter ude, der let kan tilpasses 
forskellige aldersgrupper. Gruppen arbejder 
blandt andet med turplanlægning, overnat-
ningsmetoder, bål og naturforståelse. Efter 
at have deltaget vil du være klædt på til at 
planlægge naturmøder i kredsen eller stå for 
en vandretur.

4
BÆREKRAFT? HANDLEKRAFT
Hvordan forklarer man ”bæredygtighed” for 
en pilt? Hvordan kan man snakke med en 
tumling om klimakrise og overforbrug? Kan 
man lave fede aktiviteter under tematikken 
”Bæredygtighed”? Det skal vi arbejde med i 
fordybelsesgruppen ”Bærekraft? Handlekraft.” 
Vi skal fjerne håbløsheden fra bæredyg-
tighedsdebatten og i stedet arbejde med 
konkrete aktiviteter til en lidt mere bæredyg-
tig hverdag. Vi skal bruge vores hænder og 
være en skabende kraft, mens vi snakker om, 
hvordan man arbejder med bæredygtighed 
sammen med børn og unge. Vi er en kreativ 
gruppe, som primært arbejder udendørs med 
at lave bæredygtige alternativer til hverdags-
produkter.

7
SPIL SAMMEN
Hvordan udvider man musikken til lejrbålet? 
Hvad er et godt musikmøde? Hvad er ver-
dens bedste fællessang? I Spil sammen skal 
vi gøre netop det. Man vil blive klogere på, 
hvad der skal til for at skabe godt sammen-
spil, og lære nogle gode sange og musiklege, 
som også kan benyttes til møder i kredsen. 
Gruppen bliver også kursets husorkester, der 
skal spille til lejrbål og lignende situationer, så 
man får praktisk træning. Der er et godt mu-
siklokale med gode instrumenter, men hvis 
du spiller et særligt instrument, må du gerne 
tage det med. For at kunne lave et husorke-
ster er det en forudsætning, at deltagerne i 
gruppen er let øvede.

5
LIGE LOVLIG LEJRBÅL
Hvordan udvikles og afvikles det bedste 
lejrbål? Er “Bagskærmen Rasler” sjovere i 
total mørke? Er “Bolsjer Fra Øverste Hylde” 
bedre end dem fra den nederste? Og har vi 
egentlig Majs? Vi vil gentænke lejrbålet ved 
at improvisere, dramatisere og traditionere 
med mere. Men vi mangler dig! Og al din 
lejrbålsviden og -erfaring - så hvis du har lyst 
til at stå på lejrbålsscenekanten, blive bedre 
til improvisation, planlægning og perfomance, 
er den her gruppe lige dig. Det bliver ikke kun 
sjov og ballade, det bliver dødsens konkret 
med et utal af brugbare lege, øvelser og 
redskaber lige til at tage med hjem i kredsen 
og ud i livet.

8
TONS, TURBO, ADVENTURERACE 
OG FULD SMADDER!
I denne gruppe skal du først og fremmest 
være glad for at bevæge dig, være fysisk aktiv 
og udfordre dig selv! Er du typen, der er mere 
til belgisk bankebøf og O-løb end roulade og 
lejrbål? Vil du hellere på adventurerace, køre 
mountainbike og sejle kajak end at slappe af 
foran fjerneren? Og er du den, der spontant 
organiserer et natløb på sommerlejren for 
væbnerne i stedet for at sidde med andre 
voksne og spise natmad? Så skal du med 
os udenfor og give den fuld smadder! Vi skal 
køre mountainbike, sejle kajak, svømme, løbe 
O-løb og adventurerace – og selvfølgelig lave 
en masse tons. Du vil opdage, at du er i stand 
til meget mere, end du tror! Efter at have 
deltaget i denne gruppe vil du have en masse 
fede aktiviteter og løb, du kan tage med hjem 
i kredsen og landsdelen og prøve af. Hvem 
ved, måske er det dig og dine meddeltagere, 
der arrangerer det næste store løb i FDF!
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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

Internationale kurser
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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.
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INTRODUKTION
På et træklatrekursus lærer du om teknik-
ker til sikker træklatring. Uddannelsen er 
delt op i et begynderkursus, et instruktør-
kursus og en eksamen. På begynderkurset 
lærer du om klatreudstyr, rebteknik-
ker og træer, så du efter kurset kan øve 
træklatring derhjemme sammen med din 
klatremakker. På instruktørkurset lærer du 
at håndtere nødsituationer, og forbereder 
dig til eksamen. Efter bestået eksamen er 
du træklatreinstruktør og må så stå for 
træklatring med børn i alle aldre.

Træklatrekurserne i FDF følger Klatresam-
rådets normer og er derfor også gyldige i 
andre organisationer i Danmark. Hvert af 
de tre kurser varer 18 undervisningstimer, 
svarende til en weekend. Du skal deltage i 
i alt tre kurser/weekender for at tage den 
fulde uddannelse. Læs mere om uddan-
nelsen på FDF.dk/klatring.

ALDERSGRUPPE
Begynder- og instruktørkuset er for se-
niorer og ledere (15 år eller 9. klasse, og 
opefter). Deltagere under 18 år skal have 
forældretilladelse. Eksaminationskurset er 
for ledere over 18 år.

TID
Der afholdes træklatrekurser følgende 
datoer: 
• 6. - 8. maj 2022
• 19. - 21. august 2022

STED
Friluftscenter Sletten
Æblegården
Bøgedalsvej 30
8680 Ry

PRIS
Deltagerprisen for et træklatrekursus er 
1864 kr. for en weekend, som opkræves 
kredsen. Ekstraprisen for eksaminationen 
fordeles på de tre kurser, som uddannel-
sen består af. Derfor er klatrekurser dyrere
end almindelige weekendkurser i FDF. 
Huslejeandelen udgør 639,50 kr.
Der ydes rejsegodtgørelse. Bemærk ven-
ligst at såfremt det samme kursus udby-
des flere steder i landet, tilbydes der ikke
rejseregodtgørelse, hvis man kunne have 
taget samme kursus tættere på sin bopæl
inden for et halvt år af tidspunktet, hvor
kurset blev udbudt.

FÆLLESTRANSPORT
Du skal selv stå for transporten til og fra 
kurset. Der vil være mulighed for at blive 
hentet og bragt til togstationen i Ry. Læs 
mere om dette i deltagerbrevet.

DELTAGERBREV OG KURSUSBEVIS
Deltagerbrevet udsendes pr. mail ca. 10 
dage inden kursets start. Deltagere til 
eksamen vil blive kontaktet ca. 6 uger 
før kurset med henblik på tilmelding til 
eksamen ved Dansk Træklatreforening. På 
begynder- og instruktørkursus udstedes 
kursusbevis fra Dansk Træklatreforening, 
såfremt du har lært det nødvendige på 
kurset. På eksaminationskurset udstedes 
eksamensbevis fra Dansk Træklatrefor-
ening, såfremt du består eksamen. Efter 
bestået eksamen tilsendes instruktørkort 
med posten.

KONTAKT
Har du spørgsmål til træklatrekurserne, er 
du velkommen til at kontakte kursusledel-
sen Ulrik Landberg Stephansen og Sanne 
Skov Nielsen på mailadressen klatring@
fdf.dk

Træklatrekurser
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1
BEGYNDERKURSUS
På begynderkurset lærer du det grundlæg-
gende inden for træklatring. Du vil lære om 
klatregrej, grundlæggende rebteknikker, 
samt hvilke træer der er gode at klatre i. 
Det meste af kurset vil være af praktisk 
karakter, hvor vi træner ude i træerne. Efter 
kurset vil du og din makker kunne klatre 
sammen derhjemme på egen hånd. Du be-
høver ikke at have klatret før for at deltage 
på dette kursus.

Maks 12 deltagere.
Tilmeldingsfrist 14 dage inden kurset.

2
INSTRUKTØRKURSUS
Instruktørkurset bygger oven på begyn-
derkurset og forudsætter, at du har trænet 
pensum fra begynderkurset, så du har 
rutine. På instruktørkurset vil du lære 
yderligere rebteknikker til brug i nødstil-
fælde, og vi vil begynde at kigge fremad 
mod eksamen. Det meste af kurset vil være 
af praktisk karakter, hvor vi træner ude i 
træerne.

Maks 6 deltagere.
Tilmeldingsfrist 14 dage inden kurset.

3
EKSAMINATIONSKURSUS
For at blive indstillet til eksamen skal du 
have gennemført instruktørkurset, og du 
skal have trænet eksamensproceduren 
derhjemme. På kurset vil vi repetere og 
finpudse det, du har lært, før du kommer 
til eksamen. Efter bestået eksamen må 
du klatre med uerfarne og børn, og du må 
uddanne træklatreinstruktører. Eksamen 
forudsætter, at du har et gyldigt 8-timers 
førstehjælpsbevis, og at du er fyldt 18 år.

Maks 6 deltagere.
Tilmeldingsfrist 6 uger inden kurset.
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I FDF har du mulighed for at uddanne dig til 
turkanoinstruktør, fra du er fyldt 18 år. Som 
certificeret instruktør kan du gennemføre 
kanoaktiviteter i kredsen – og skabe fan-
tastiske oplevelser på vandet for kredsens 
børn, unge og ledere. FDF har tilsluttet 
sig Kanosamrådets regler for kanosejlads. 

Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og 
netværk, der skal fremme sikkerheden ved 
friluftsliv med kano i Danmark. Når du har 
gennemført Turkanoinstruktør 1 og 2, gælder 
certificeringen ved alle kanosamrådets 
medlemmer for eksempel skoler, foreninger 
med flere.

Du er velkommen til at kontakte FDFs ka-
noarbejdsgruppe på kano@FDF.dk. Kanoar-
bejdsgruppen kan hjælpe dig med rådgivning 
i forhold til uddannelse, sikkerhed, sejlads og 
indkøb af grej til jeres kanooplevelser.

Kanokurser
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1
TURKANOINSTRUKTØR 1
Aldersgruppe: 18+
Tid: 6.-8. maj 2022
Pris: 1393 kr.

Kurset henvender sig til ledere, der vil på 
kortere kanoture, og muliggør kanosejlads 
med op til seks kanoer (12 personer) i 
beskyttet farvand. Man må padle i som-
merhalvåret (15. maj til 31. oktober) i op til 
fire m/sek. Vandet skal minimum være 13 
grader.

Da Turkanoinstruktør 1 afholdes som et 
weekendkursus, vil et sikkerhedskursus 
være en del af programmet og skal derfor 
ikke tages inden kursets start. Deltagelse 
på kurset forudsætter, at der forinden er 
gennemført førstehjælpskursus på otte 
timer jævnfør gældende regler. Deltagelse 
på kurset forudsætter desuden, at man kan 
svømme 200 meter.

Hvis du efter kurset vil videre til Turka-
noinstruktør 2, skal du læse op og træne 
hjemme.

2
TURKANOINSTRUKTØR 2
Aldersgruppe: 18+
Tid: 6.-8. maj 2022
Pris: 1393 kr.

Kurset muliggør kanosejlads med op til 
seks kanoer (12 personer) i kendt kystnært 
farvand. Man må padle i sommerhalvåret 
(15. maj til 31. oktober) i op til fem m/sek. 
Vandet skal minimum være 10 grader.

Forudsætningen for at deltage på Turka-
noinstruktør 2 er, at du har gennemført 
sikkerhedskurset og Turkanoinstruktør 1. 
Disse kurser skal være taget i landsforbun-
dets uddannelsessystem. Det er desuden 
et krav, at du kan svømme 400 meter i 
åbent vand eller 600 meter i svømmehal. 
Inden du deltager på Turkanoinstruktør 2, 
skal du læse op og træne hjemme. Til dette 
kursus skal du også fremvise logbog for din 
træning i perioden mellem de to kurser. 
Krav til træning mellem Turkanoinstruktør 
1 og Turkanoinstruktør 2: 20 km sejlads og 
10 timers specifik træning derudover. Det 
specifikke skal defineres i en logbog.

Turkanoinstruktør 2 afsluttes med en 
eksamination i form af en praktisk og 
teoretisk prøve med en censor udpeget af 
Kanosamrådet. Når man har bestået kano-
instruktøreksamen, bliver man certificeret 
af Kanosamrådet og registreret. Uddannel-
sen har en gyldighed på fem år.

3
REVURDERING
Aldersgruppe: 18+
Tid: 3. september 2022
Pris: 658 kr.

Inden det femte år, efter du har bestået 
sikkerhedskurset samt kurserne Turkano-
instruktør 1 og 2, skal du til revurdering for 
at kunne bibeholde certificeringen.

På dagen skal du fremvise din logbog. 
Derudover skal du vise, at du stadig kan de 
basale færdigheder, som du blev eksami-
neret i. Du vil i forbindelse med revurderin-
gen blive opdateret på gældende regler.

Varigheden af en revurdering er seks timer.

Du skal have et gyldigt førstehjælpskursus 
for at bruge din kanouddannelse i kano-
samrådsregi. Du skal derfor også have et 
gældende førstehjælpskursus i forbindelse 
med din revurdering.
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Kursus Dato Sted Aldersgruppe Pris Rejse-
godtgø-
relse

Tilmeldingsfrist Kontakt

Seniorvæbnerkursus Hard-
syssel Efterskole

14.-18. april 
2022

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

13-15 år – fra det halvår 
du fylder 13, til det halvår 
du fylder 16 år.

1983 kr. Ja 16. marts 2022 Kursusleder Katrine Benée
Mail: kbenee@FDF.dk
Tlf: 29 71 99 29

Kursusleder Pernille Bak Østergaard
Mail: pernillebak@FDF.dk
Tlf: 60 15 02 77

Seniorvæbnerkursus Kongeå-
dalens Efterskole

13.-18. april 
2022

Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19
6660 Lintrup

13-15 år – fra det halvår 
du fylder 13, til det halvår 
du fylder 16 år.

1835 kr. Nej 16. marts 2022 Kursusleder Anne-Lene Wermuth
Mail: kursus@keskole.dk
Tlf: 24 24 22 05

Seniorkursus Vork 13.-18. april 
2022

FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved

15-18 år (fra det halvår 
du fylder 15 år, indtil du 
fylder 19 år)

2102 kr. Ja 16. marts 2022 Kursusleder Emma Thoftgaard Nielsen
Mail: emmathoftgaard@FDF.dk 
Tlf: 26 36 49 73

Kursusleder Rasmus Frydensbjerg 
Mail: rasmus@FDF.dk
Tlf: 22 70 37 98

Seniorkursus Sletten 13.-18. april 
2022

Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry 
 

15-18 år (fra det halvår 
du fylder 15 år, indtil du 
fylder 19 år)

2102 kr. Ja 16. marts 2022 Kursusleder Jeppe Sølvberg Strauss 
Mail: jss@FDF.dk 
Tlf: 41 73 11 82

Kursusleder Jens Greve Brix Mikkelsen
Mail: greven@FDF.dk
Tlf: 60 15 09 23

KursusPLUS 13. april-18. 
april 2022

Silkeborg Højskole
Platanvej 12
8600 Silkeborg

19-25 år 675 kr. Nej 16. marts 2022 Kursusleder Thomas Hundebøll
Mail: thomashundeboell@fdf.dk
Tlf: 28 45 49 25

Påskekursus 10.-17. april 
2022

Transsylvanien, Rumænien 18-25 år - Nej - FDFs Internationale Forum
international@FDF.dk

EuroCourse 9.-16. april 
2022

Gent, Belgien 18-25 år - Nej - FDFs Internationale Forum
international@FDF.dk

Be One 23.-26. juni 
2022

York, England 18-45 år - Nej - FDFs Internationale Forum
international@FDF.dk

Træklatreinstruktør 6.-8. maj
19.-21. august

Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry

Fra 15 år 1864 kr. Ja 14 dage inden kursus-
start (dog 6 uger ved 
eksaminationskursus)

FDFs klatreudvalg
klatring@FDF.dk

Turkanoinstruktør 6.-8. maj
(revurdering 
3. september)

Odense (nærmere lokation 
følger)

Fra 18 år 1393 kr. (re-
vurdering 
658 kr.)

Ja 8. april 2022
(5. august 2022 til 
revurdering)

Kursusleder Peder Bertram Andreasen
Mail: pederbertram@hotmail.com
Tlf: 51 90 72 87

Kursusoversigt – forår 2022
Tilmelding på FDF.dk/tilmeld

 
Få flere med på 

 kursus – søg FDFs    

uddannelsespulje

Kredse kan søge om tilskud til kursusdelta-

gelse på FDFs kurser for kredsens medlemmer. 

Puljen kan søges af kredse, der ikke kan få mere 

end 50 procent i kommunalt kursustilskud. 

Søg på FDF.dk/uddannelsespulje

DIT BARN PÅ KURSUS
Som forælder kan du trygt lade dit barn tage på kursus i FDF. Her får dit barn 
mulighed for at prøve sig selv af i trygge rammer omgivet af venner og dygtige 
instruktører, der har blik for det enkelte barns trivsel i fællesskabet. Det er 
på kurserne, dit barn mærker det helt store  fællesskabssus, når unge fra hele 
landet mødes i fantasifulde aktiviteter og sammen skaber minder for livet. Vi 
glæder os til at give dit barn store oplevelser på FDFs kurser.
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