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Grupperne
1

Myanmar

Alle tiders
musikere
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Tag med til Myanmar i påsken, når
vi går på opdagelse i det farverige
land som vi bringer til KE. Vi skal
lave og spise myanmesisk mad,
lære om kulturen og landet, og
hvad der ellers sker, når man
lever i en militærjunta er ikke
godt at vide. Så er du en haj til
at spise med pinde, gå rundt på
bare fødder og finde på løsninger
når monsunen skyller din hytte
væk, så tag med til Myanmar.

Er du én af dem der altid svarer;
”Jeg kan lide lidt af det hele”, når
folk spørger hvilken musik du
bedst kan lide? Så flyv med os
gennem tiden! Vi vil bruge vores
tidsmaskine og spille alt fra soul,
jazz og swing til rock, rap og pop!

Gruppen sover inde
Spiser inde og ude

Gruppen sover og
spiser inde.

Tag dit instrument under armen,
eller medbring din underskønne
stemme og lad os komme
igang med at jamme for vildt!
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De royale

Gemmer du på en prins eller
prinsesse inden i dig? Er du bare
lidt mere kongelig end de fleste
og elsker du at være højdepunktet? Men mangler du lige det
sidste for at være en vaske ægte
royalist? Så er denne gruppe lige
noget for dig! Men for at blive
en vaske ægte royalist, skal man
lære om etik, fægtning, dans osv.
MEN når man er kongelig, har
man også dyrebare ting.
Kronjuvelerne er her
vores dyreste eje.
“Lidt kongelig har man
vel lov at være”
Som en rigtig royal
spiser og sover vi inde.

Primi
på øen
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Øen summer af liv mens bålet
knitrer, men noget mangler. Hvor
er alle råvarerne blevet af?
Øboerne elsker at lave gourmet
mad over bål, men er nu nødt til
at kæmpe for føden. Har du lyst
til at hjælpe øboerne med at finde
og kæmpe for de nødvendige
råvarer, men samtidig hjælpe dem
med at lave lækker primimad.
Så tag med os på eventyr, når
skibet sejler mod Primi øen.
Gruppen spiser ude
Sover inde og ude

Klar til
landslejr
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Drømmer du om at være den
sejeste seniorvæbner, når lejren
skal opbygges og lejrlivet leves?
Vi bruger påsken på at finpudse
alle lejrlivs disciplinerne. Vi laver
spisebord af rafter, graver fedtfælder, tester landslejr menuen
over bål, øver os på lejrlege og
imens synger vi landslejr sangen.
Vi skal bygge med rafter, bo
udenfor og lave primimad.
Grupen sover og spiser ude

Jagten på
de fortabte
tiders ur
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Vi skal mærke vinden i håret i
jagten på det mystiske ur. Uret
der kan få tiden til at stå stille og
gå hurtigt på samme tid. Vi skal
presse os selv og hinanden for at
opnå det bedste resultat, når vi
ræser gennem skoven, om det er
til fods eller på mountainbike. Det
vigtigste er vi finder ledetråden
der kan føre os til det fortabte
ur. Men er der tid nok?
Hvis du er klar på fart over feltet
og masser af spænding, så kan
vi bruge DIN hjælp. Det bliver
en uge med mountainbike,
kompas og fart over feltet.
Gruppen sover
og spiser inde og ude
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The wall

Er du blevet forvist fra dit hjem,
eller har du selv valgt at starte
helt forfra, så er The Wall stedet.
Her er fortid fortid, og fremtiden
uvis. Vi uddanner alle nye
rekrutter i sværdkamp,
køkkenkunst og byggeri. Sammen
skal vi beskytte dem derhjemme
mod det, som lurer på den
anden side af muren og finde
frem til de virkelige eventyr.
Bliv en af nattens vogtere.
Slut dig til The Wall!
Gruppen sover og spiser ude.

Baller
af stål

8

På en skala fra 0 til baller af
stål, hvor ligger du så? Hvis
du nærmer dig baller af stål,
eller er bum stærk, så er det
netop dig vi leder efter!
Vores påske skal være fyldt
med fysiske aktiviteter og føden
skal indtages fordi vi simpelthen
mangler mere energi! Vi giver dig
redskaberne til at kunne finde på
nye og spændende aktiviteter,
samt de baller af stål vi alle vil
ha’! Vi lover idræt med alt hvad
det indebærer – så find dine lange
tennissokker frem, tag svedbåndet
på og forbered din krop
på ømme muskler!
Gruppen sover og spiser
inde - forbered dig dog
på at alt kan ske
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Arven

Opråb til alle gode kræfter! Alt for
længe har ondsindede magikere
påvirket vores hverdag. I ved det
måske ikke, men der kan alle
steder, i store og små udgaver,
være dæmoner der snylter på
os eller gør os syge! Hjælp os
med at bryde ondskaben, lær
magiens sprog og hjælp os med
at stå imod! Lad os bryde arven.
Gruppen sover og har
fortrinsvist aktiviteter ude,
med et højt aktivitetsniveau.
Spiser både inde og ude.

10 Krea
Har du et kreativt hjerte, og ser
du nye projekter alle vegne?
Kribler det i dine fingre
ved tanken om at bruge din
påske i det kreative værksted
sammen med nye venner?
Hvis du kan svare JA! til disse
spørgsmål, så er gruppen for dig.
Hvis svaret er nej så fortvivl ej.
Der er bonus spørgsmål:
Elsker du hygge med varm kakao,
mens dine yndlingssange
spiller i baggrunden?
Er dit værelse seriøst kedeligt,
og trænger det til at blive
piftet op med lækker kunst?
Hvis du kan svare JA! til
disse spørgsmål, så er
gruppen også for dig.
Gruppen sover
og spiser inde

Barometeret:
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 deltagere.
Her er masser at tage sig
til - men det kræver ikke de
store fysiske anstrengelser.
Du sætter pris på din
nattesøvn og kan bedst med
gruppe program 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 aftenmad
på farten. Du forventer
at sove dig igennem den
første uge efter kurset.

Information

Tid og sted:

Onsdag den 23. marts
kl. 2000 til mandag den
28. marts kl. ca. før 1000
Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19, 6660 Lintrup

Pris:

Prisen er 1045 kr. pr. deltager. Beløbet bliver opkrævet
af kredsenes kasser efter
kurset. Der er ingen rejseudligning, da prisen
allerede er helt i bund.

Deltagerbrev og
kursusbevis:

Deltagerbrev 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
kunne tænke dig at deltage
i under kurset. Da der kan
være begrænset med plads
på de enkelte grupper, bedes du også 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 FDF’er
Morten Schmidt.

Formål:

At give seniorvæbnerne en
forståelse af FDF’s 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
1. marts
Tilmeldingen sker
via FDF.dk

