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EFTERÅRETS KURSER VENTER
På et kursus i FDF bliver du som seniorvæbner og senior 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 sammen, fordy-
ber os sammen og knytter os til hinanden.

Som kursusledere glæder vi os til at byde netop dig velkom-
men på efterårets kurser – uanset om du skal af sted for al-
lerførste gang eller allerede har rygsækken fuld af uforglem-
melige 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 landet kaste dig hovedkulds ud i sjove aktiviteter, leve 
dig ind i opfindsomme 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. Vil du sove under stjer-
nerne, opklare et gravmysterium eller eksperimentere med 
mad over bål? Du kan også rejse ud i det ydre rum, fare vild i 
junglen eller optræde med teater eller musik i et stort orke-
ster. 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 oplevelser, der venter dig dette efterår.

Vi glæder os til at se dig på FDFs kurser,

Kursuslederne på efterårets kurser
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DIT FØRSTE LEDERUD-
DANNELSESKURSUS I FDF
7.-8. klassekursus er for dig, der ikke 
har været på kursus i FDF før. Her bliver 
du klogere på FDF og dig selv, samtidig 
med at kurset forbereder dig på måske 
at blive lederassistent i kredsen. Et 
kursus er lidt som at være på lejr, hvor 
man også får lov til at lære en masse 
nyt.

Udfordringer for både knold og krop 
Der er undervisning i kristendom, hvor 
du kommer til at snakke med jævn-
aldrene om det at tro. Der er dramatik, 
hvor vi leger os frem til en masse grin. 
Og så skal vi tale om FDFs ambition og 
værdier – din hjerne vil blive udfordret. 
Bliver du allerede nu forpustet? Det 
skal du ikke, for din krop bliver også 
udfordret i form af løb, leg og ballade.
Der vil blive grinet og svedt, tænkt og 
talt, og sammen får vi masser af tid 
til sang, musik, hyggelige timer med 
fortælling, lege og traveture i mørket. 
Vi bor ikke på hotel, så alle hjælper til 

med det praktiske såsom madlavning, 
rengøring og opvask. På den måde læ-
rer du også de andre deltagere meget 
bedre at kende. 

Både sjovt og trygt 
Det bedste af det hele er, at det er 
både sjovt og trygt at tage på 7.-8. 
klassekursus. Det er nemlig et ret lille 
kursus, hvor alle lærer hinanden rigtig 
godt at kende, så man senere kan tage 
på andre større kurser i FDF og allerede 
på forhånd kende nogen af de andre.

Blot et minus 
Der er kun et enkelt minus – du kan 
kun deltage på et 7.-8. klassekursus én 
gang. Det gode er, at du får en  oplevelse 
for livet, og at der er masser af andre 
kurser i FDF bagefter.

Eksempel på et dagsprogram
07.30 Go’morn’-lysning
08.00 Flag og morgenmad
09.00 Formiddagsprogram
12.00 Frokost
13.00 Pause
14.00 Eftermiddagsprogram
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenprogram og hygge
22.30 Mørkning
23.00 Ro

1
RYSENSTEEN
Rysensteen ligger midt i København og huser 
blandt andet FDFs Forbundskontor.
Kurset starter mandag eftermiddag på Køben-
havns Hovedbanegård “under uret”, hvorfra der 
er fælles gåtur til Rysensteen. Kurset slutter på 
Hovedbanegården fredag formiddag.

Adresse
Rysensteensgade 3
1564 København V

Du kan vælge mellem to kurser

2
HARDSYSSEL EFTERSKOLE
Hardsyssel Efterskole er en FDF-efterskole nær 
Struer. Kurset starter mandag eftermiddag på 
Struer Station. Herfra er der fællestransport til 
Hardsyssel Efterskole. Kurset slutter på Struer 
Station fredag eftermiddag. Endeligt start- og 
sluttidspunkt sendes ud per mail i god tid inden 
kursets start.  

Adresse
Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2
7600 Struer

FOTO TH
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INFO TIL FORÆLDRE
FDF gennemfører årligt fire ugekurser 
for unge i 7.-8. klasse. Vi har en lang 
tradition for disse kurser i FDF. Man kan 
kun deltage på kurset én gang. Kurset 
ligger i skolernes  ferie, men elever fra 
8. klasse kan søge om fri, hvis den unge 
skal på kursus i en undervisningsuge.

Erfaringen viser, at en overvejende 
del af deltagerne senere påtager sig 
lederansvar i foreningslivet. For FDF-
medlemmer er kurset første trin i 
Landsforbundets lederuddannelse, og 
det supplerer således den lokale ud-
dannelse, som mange af de unge også 
er ved at begynde på.

Kursusprogrammet afspejler det bedste 
i nutidigt dansk foreningsliv. Både i 
undervisningen og det øvrige samvær 

fokuseres der på de unges adfærd i for-
hold til gruppen, samfundet og naturen. 
I teori og praksis øver deltagerne sig i at 
lede og organisere og skal derved opnå 
forståelse af, hvad medbestemmelse og 
medansvar betyder.

Der gives i programmet særlig prioritet 
til følgende områder: 
• kristendomskundskab
• friluftsliv, natur og orientering
• sang og musik
• leg og idræt

 FORMÅL
Det er 7.-8. klassekursernes  
formål at:
• give deltagerne en indføring i 

kristendommens grundbegreber 
samt en oplevelse af kristendom-
men som nærværende og betyd-
ningsfuld.

• bevidstgøre deltagerne om  deres 
muligheder og ansvar som unge i 
et moderne demokratisk  samfund 
og som medlemmer af en demo-
kratisk organisation.

• give deltagerne en forståelse 
af FDFs ambition og generelle 
værdier samt styrke deltagernes 
 engagement i det lokale for-
eningsarbejde.
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PRIS
1701 kr. pr. deltager. Huslejen for 7.-8. 
klassekurserne  udgør 519,62 kr.
Kredsens kasserer får en regning for din 
deltagelse efter kurset. 

REJSEGODTGØRELSE
Der ydes rejsegodtgørelse efter  
FDFs gældende retningslinjer, der 
kan  findes på FDF.dk/kursus.

TRANSPORT
Skal du på Rysensteen, er der fælles 
gåtur fra Københavns Hovedbanegård. 
Instruktørerne vil være til stede i god 
tid.
Start mandag d. 12. oktober kl. 14:30
Slut fredag d. 16. oktober kl. 10:30

Skal du på Hardsyssel Efterskole, er 
der fællestransport fra Struer Station. 
Instruktørerne er på stationen i god tid, 
klar til at tage imod dig. Nærmere tids-
punkt følger i deltagerbrevet.

INDKVARTERING
Deltagerne indkvarteres i 2-, 4-, 6-  
eller 8-mandsrum med piger og drenge 
hver for sig.

DELTAGERBREV
Senest ti dage før kursets start får du 
et deltagerbrev per mail med praktiske 
oplysninger. Hvis du ikke kan finde det i 
din indbakke, så tjek dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, 
og du får et bevis for din deltagelse.

TILMELDING
Jo hurtigere du tilmelder dig, jo større 
chance har du for at komme med. Du 
skal tilmelde dig senest d. 14. 
september 2020 via FDF.dk/tilmeld.
Tilmeldingen er bindende. Afbud accep-
teres kun ved dokumenteret sygdom. 
På hvert kursus er der højst plads til 
seks deltagere fra hver kreds.

FOTOTILLADELSE
Med din tilmelding tillader du 
 offentliggørelse af billeder taget af dig 
på kurset på FDFs hjemmeside  
og i andre af FDFs skrevne medier.
Ønsker du ikke dit billede offent liggjort, 
skal du skrive det i  forbindelse med din 
tilmelding.

KONTAKTPERSON
Ved spørgsmål angående tilmelding 
kontakt:

Anna Buur Vistesen
Tlf.: 41 73 11 90
Mail: anna@fdf.dk

Spørgsmål op til og under selve kurset 
rettes til kursuslederne på de to kurser, 
hvis kontaktoplysninger fremgår af del-
tagerbrevet. 
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FORMÅL
Kursets formål er, at du som senior-

væbner får:
• en oplevelsesrig start på FDFs leder-

uddannelse, som motiverer og inspi-
rerer dig til at fortsætte som leder i 
kreds og landsforbund.

• en vedkommende forkyndelse, der 
vækker til eftertanke.

• en række brugbare færdigheder til dit 
fortsatte engagement i FDF.

• del i et forpligtende fællesskab, hvor 
den enkelte tager ansvar for sig selv 
og andre, og dermed et ståsted at 
møde verden fra.

ER DU AF STED FOR FØRSTE GANG?
Vi er ekstra opmærksomme på at 
hjælpe dig, der ikke har været med 
før. Du er fx velkommen til at tage af 
sted første gang sammen med en, du 
kender. Som ny deltager på FDF Se-
niorvæbnerkursus MSE kan du finde en 
kursusmakker, som du vil være i gruppe 
med. I skal selvfølgelig vælge de samme 
grupper, og så skal I sørge for at skrive 
hinandens navne i bemærkningsfeltet 
til slut i den digitale tilmelding. Så gør 
vi alt, hvad vi kan, for at få jer i samme 
gruppe. Vi glæder os til at tage godt 
imod dig for første gang på FDF Senior-
væbnerkursus MSE.

VALG AF GRUPPE
Du skal på forhånd vælge tre grupper, 
som passer til dig. På kurset gør vi alt, 
hvad vi kan, for at imødekomme dine 
ønsker, og oftest vil du få din første- el-
ler andenprioritet. Hvis gruppeønskerne 
er fordelt meget skævt, vil nogen dog 
få deres tredjeprioritet. Du får at vide, 
hvilken gruppe du er blevet en del af, 

i velkomstmailen, som du modtager 
senest en uge inden kursusstart. I grup-
pebeskrivelserne på næste side kan du 
læse om de enkelte gruppers aktivite-
ter samt praktiske oplysninger, såsom 
hvordan du sover, spiser, og på hvilke 
måder du bliver udfordret. Du er sam-
men med din gruppe hele ugen. Der er 
normalt 15-20 deltagere i hver gruppe 
og tre instruktører. Alle grupper lægger 
vægt på det sociale og det at høre til på 
kurset, så du hurtigt føler tryg i vores 
store forsamling og de nye rammer.

ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle seniorvæbnere i alde-
ren 13-14 år – fra det halvår du fylder 13 
år, til det halvår, du fylder 15 år.

TID OG STED
Start: Lørdag d. 10. oktober kl. 14.00 på 
Roskilde Station.
Slut: Fredag d. 16. oktober kl. 11:00 på 
Roskilde Station.

Hele kurset foregår på:
Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø 

FÆLLESTRANSPORT
Der vil før og efter kurset være fælles-
transport til og fra Roskilde Station. Alle 
mødes på Roskilde Station lørdag d. 10. 
oktober 2020 kl. 14:00, hvorfra vi samlet 
kører i bus til MSE. Fredag d. 16. okto-
ber 2020 kører bussen atter til Roskilde 
Station, så du kan nå et tog omkring kl. 
11.30.

PRIS
Kurset koster i alt 2462 kr. Heraf udgør 
huslejen 336,51 kr. For medlemmer af 
FDF sendes regningen til kredsens kas-
serer, og der skal betales inden kurset. 
Som ikke-medlem af FDF skal du betale 
ved tilmelding. Læs mere om FDFs han-
delsbetingelser på FDF.dk/kursus.

TILMELDING
Fristen for tilmelding er mandag d. 14. 
september 2020 på FDF.dk/tilmeld. Til-
meldingen er bindende og skal foreta-
ges af eller i samarbejde med forældre 
eller kredsleder.

DELTAGERBREV
Senest en uge før kurset modtager du 
per mail et deltagerbrev med pro-
gram, en hilsen fra dine instruktører og 
praktiske oplysninger. Du vil også kunne 
finde deltagerbrevet på vores hjemme-
side. Hvis du ikke kan finde velkomst-
mailen i din indbakke, så sørg for at 
tjekke dit spamfilter. 

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddan-
nelse. Du får bevis for din deltagelse 
tilsendt per mail cirka to uger efter 
kurset. 

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og klar til nye udfordringer i FDF? Længes du efter at prøve dig selv af på et kursus med leg, kreativitet og 
venskab i højsædet? Så er Seniorvæbnerkursus på Midtsjællands Efterskole (MSE) lige noget for dig! Du kan se frem til en uge 
med masser af spænding, store oplevelser og mange nye venner. Sammen med en masse andre fantastiske seniorvæbnere 
er du med til at skabe den helt særlige MSE-ånd i et fælles sus af glæde, venskab, oplevelser, ny viden, sang, duft og fælles-
skaber på kryds og tværs af landet. Vi glæder os til at byde netop dig velkommen og til at sætte gang i endnu et kursus med 
glade deltagere og instruktører, som fylder MSE med den vildeste stemning og energi.

Mange hilsner

Kursusledelsen
Susanne Toft Nielsen og Benny Legaard Buur 
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1 
ARBEJD-ARBEJD
Solen er oppe, og fuglene synger. Dit væk-
keur ringer normalt først om lang tid, men i 
dag har du været oppe for længst! Din bøn 
er nemlig blevet hørt, og jobcenteret har 
accepteret din ansøgning! Som den heldige 
kartoffel du er, er du helt gratis blevet tilbudt 
deres famøse uddannelsesprogram “Arbejd-
arbejd!”. Programmet tilbyder dig en ene-
stående mulighed for at prøve kræfter med 
mange forskellige erhverv! Glæd dig til bl.a. at 
lære at slukke ildebrande som en brand-
mand, knække koder som en hemmelig agent 
og lave mad over bål som en vaskeægte 
michelinkok!

Gruppen arbejder med en bred tema-
ramme, hvor der er fokus på at udforske 
kompetencer og talenter, som man ikke 
nødvendigvis kendte på forhånd. Gruppen 
sover og spiser inde, så hjernen og kroppen 
kan holde til dage fyldt med skøre og sjove 
aktiviteter, hvor du er i gang det meste af 
dagen. Gruppen kommer (med få undta-
gelser) ikke til at bruge tid på madlavning. 
Du kommer til at forlade kurset med nye 
færdigheder og ideer, der gør dig mere 
forberedt til arbejdet i egen kreds, end da 
du tog afsted.

2
TURISTER PÅ AFVEJE
Du er lidt skoletræt og har brug for ferie, så 
du går ind på et mærkeligt website og bestil-
ler en rejse. Du vælger det første og bedste, 
hvilket er en 5-i-1-ferie med mange typer 
rejser i hele verden! Dog finder du ud af, at 
“hele verden” er meget lille, og de 5-stjernede 
hoteller ikke ser heeeelt så luksus ud…  Stor-
byen er en lige vej med 40 huse, og Google 
nævner ikke noget om nogen campingplads i 
området? Hvad har du dog bestilt?

Rejsen bliver skøn! Vi skal på kurset ud-
forske alle typer ferie, fra vandreferie til 
storbyferie. Gruppen er for dig, som vil have 
ferieminder og erfaring med leg. De fleste 
ferier er aktive, så vi skal lege en masse 
og ikke kun ligge i en solseng hele ugen. Vi 
kommer både til at spise og sove inde og 
ude, da det afhænger af rejsen. Medbringes 
kuffert, er det for egen risiko, da man selv 
skal bære sine ting, så rygsæk anbefales. 
Alle kan være med, når vi rejser Midtsjæl-
lands Efterskole tynd.

3
THE LAB
Har du, hvad det kræver for at redde kurset? 
Som kvalificeret medlem af ekspert-holdet, 
skal du være med til at holde de sygdomme, 
der raser over MSE, nede, indtil der er fundet 
en kur. Du og dine holdkammerater skal rejse 
rundt på MSE, behandle infektioner og skaffe 
ressourcer til kuren! I skal arbejde sammen 
og bruge jeres individuelle styrker for at opnå 
succes. Uret tikker, mens sygdomme spreder 
sig som steppebrande. Kan I udvikle vacciner-
ne i tide? Kursets skæbne er i DINE hænder! 

Du og dit hold kommer til at befinde jer 
i telt-laboratoriet, hvor I både vil sove 
og spise. I skal være i stand til hurtigt at 
pakke og bære jeres bagage og rykke ud til 
nærmeste kriseområde. Vi har hentet det 
bedste køkkenhold ind til tjeneste, så I er 
velernærede og klar til at rykke ud når som 
helst. Det betyder selvfølgelig også, at I 
ikke kommer til at sidde meget stille i løbet 
af ugen – men I skal også være klar til at 
bruge fornuften.

Grupper
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4 
DANERNES KAMP
Nyheden om indkaldelse til stormøde i 
Midsjælland spreder sig som en steppebrand 
og er netop nu nået frem til dig. I vikinge-
landsbyen emmer alt fred og ro, men kan det 
garanteres, at freden varer ved? 
Det forlyder, at en fare af hidtil uset omfang 
lurer under overfladen, og der påkræves mod, 
vilje og samarbejde, hvis denne fare skal 
afværges – har du, hvad der skal til? Kun ved 
fælles indsats, kan katastrofen afværges.

Du skal som deltager på Danernes Kamp 
være beredt på at kunne indgå i et samar-
bejde med mennesker, du aldrig har mødt 
før, samt være omstillingsparat.
Gruppen kommer til at have fast lejrplads 
og sover udendørs. Som udgangspunkt vil 
madlavning ikke være et fokuspunkt, men 
en viking skal naturligvis ikke sulte.
Gruppen er en blanding af tema, tons og 
logik. Aktivitetsniveauet er altså højt, men 
der vil også være tid til at fordybe sig. 



5
MSE REVY 2020 – SAMMEN NU 
HELT RIGTIGT.
Er du til gøgl og gak, så sæt et hak ved denne 
gruppe. Vi skal lege, vi skal hygge, og vi skal 
overskride grænser. Du behøver ikke at være 
født på en scene, men en lyst til at optræde 
og være fjollet sammen med resten af 
gruppen er en sikker vinder. Vores mål er at 
optræde med noget sidst på ugen foran hele 
kurset.

Vi sover og spiser inde. Vi har størstedelen 
af vores aktiviteter indenfor. Men vi kan 
godt stikke snuden ud ind i mellem. De 
muskler, der bliver mest belastede, er lat-
termusklerne. 

6
MOD ALLE ODDS
Hader du at tabe? synes du også, snyd er 
unfair? og vil du gøre alt for at vinde? Så er 
det dig, vi søger. Selvom du vandt i dag, kan 
heldet vende i morgen. Når du mærker bagsi-
den af medaljen, giver du så op, eller kæmper 
du videre trods forhindringer? Vi skal kæmpe 
mod hinanden, med hinanden og mod den 
dårlige taber i os, når fair og unfair bliver 
vendt på hovedet i kampen mod alle odds!

I denne gruppe kommer du til at opdage 
helt nye sider af det at konkurrere. Kan 
det altid være 100 procent fair? Er det et 
problem, hvis det ikke er det? Og kan du 
slippe afsted med en sejr selv med oddsene 
imod dig? Gruppen har generelt et højt ak-
tivitetsniveau og vil være fysisk og psykisk 
krævende i konkurrencer i tons, logik, lege 
etc. På gruppernes døgn skal deltageren 
selv kun bære egen bagage til én overnat-
ning. Gruppen sover og spiser udenfor

7
STORMESTER
Stormesteren har pudset brillerne og er klar 
til en ny omgang finurlige opgaver. Uret er 
indstillet til præcision ned til mindste sekund, 
og opgaverne er forseglet med lak. Er du god 
til at tænke ud af boksen, når det gælder? Og 
er det dig, som laver den vilde løsning, lige 
inden tiden løber ud? Så er det nu, du skal 
slå til.

I stormester-gruppen skal vi prøve kræfter 
med skøre opgaver, som udfordrer os i 
at tænke på nye måder. Nogle opgaver 
giver plads til at fordybe sig, mens andre 
er et ræs mod tiden. Vi skal arbejde med 
gruppedynamik og igennem det prøve at 
arbejde sammen i forskellige situationer. Vi 
skal løse de fleste af opgaverne udendørs, 
men kommer ind i varmen engang imellem. 
Vi sover og spiser inde.

8
C.K.F.N. (CIVIL KRISEHJÆLP TIL 
FOLK I NØD)
Har du altid drømt om at være på frontlinjen 
og hjælpe folk i nød? Så er det dig, vi har brug 
for! Folket i Mosjanté er fanger i deres eget 
land, og de har brug for vores hjælp. Som en 
del af indsatsstyrken i C.K.F.N. er du ‘bag fjen-
dens linjer’ i et kriseramt land og skal hjælpe 
befolkningen til et bedre liv. Du skal være klar 
til at gå undercover, hjælpe dem som er på 
flugt og undslippe den korrupte regering.

På gruppen C.K.F.N. skal vi på egen krop 
opleve, hvordan situationen i et kriseramt 
land kan se ud. Gruppen arbejder med 
problemstillinger i et kriseramt land og vil 
udfordre dig både fysisk og psykisk. Grup-
pen sover ude, og du kommer til at skulle 
bære din egen bagage fra sted til sted. Der 
vil være gang i den, men også tid til at sove 
og slappe af. Gruppen vil ikke fokusere på 
madlavning.

9
MSE WORLD TRAVEL
Tag på den ultimative jorden-rundt-rejse, hvor 
du oplever flere lande – måske endda flere 
kontinenter – på én og samme tur! Vores 
smilende og kompetente guides står klar til at 
tage jer med ud i verden og få en oplevelse, 
vi lover, I aldrig vil glemme! Turen vil byde på 
luksuriøse hoteller, et overflødighedshorn 
af spændende og eksotiske oplevelser og 
et eksklusivt indblik i de mindre besøgte 
områder overalt på kloden. Flyet letter lige 
om lidt, så pak solcremen, kom dit pas i lom-
men, og husk at spænde selen ved take-off 
og landing!

Vi kommer primært til at være indlogeret 
på hotelværelser samt spise på de dertilhø-
rende restauranter. Vi vil lade vores bagage 
blive på hotellet, men turen vil også byde 
på en outdoor-oplevelse, hvor vi bevæger 
os væk fra de klassiske turistmål og ud på 
stier, hvor man selv skal kunne bære sin 
bagage. Dog vil der også foregå afslap-
pende og hyggelige events på hotellet, som 
samler gruppen og giver dig tid til at slippe 
væk fra hverdagens stress og jag. Rejsens 
formål er at skabe nye venskaber og give 
oplevelser og aktiviteter, du kan tage med 
hjem. 

10
LANDSLEJR-KLAR!
Lyder LANDSLEJR som et fremmedord, eller 
er du helt vildt med det? Så er dette gruppen 
for dig. Her vil du opleve, hvad lejrlivet er, som 
du vil kunne opleve det på en landslejr med 
alt fra selve byggeriet, madlavning, udfordrin-
ger – og nyde lejrlivet.

På Landslejr-klar vil du prøve forskellige 
overnatningsmuligheder, som du vil kunne 
opleve både på en landslejr eller lejrtur. 
Gruppen vil bygge deres eget samlings-
sted og lejr med både traditionelle rafter, 
men også alternative materialer. Gruppen 
vil enkelte dage lave deres egen bålmad 
eller udemad. Gruppen arbejder meget med 
samarbejde og samspillet mellem hinan-
dens svage og stærke sider. 
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- et seriøst sjovt kursus!



2
MYSTERIET OM EGTVEDPIGEN
Mysterier, samarbejde, spænding
En gruppe arkæologer har forsøgt at genåbne 
Egtvedpigens grav for at tage en ny DNA-test, 
men fik sig en overraskelse. Hun var væk! 
Hvor er hun? Hvad er der sket? Politiet er ved 
at give op og har brug for forstærkning, derfor 
skal vi bruge dig til vores team! 
Har du et hoved for mysterier, og vil du 
udfordre dine kompetencer ved at hjælpe 
geodatastyrelsen med at løse en hemme-
lig opgave? Så er det nu din opgave at løse 
gåderne og mysteriet bagved Egtvedpigens 
forsvinding. Der er brug for din koncentration, 
krop og sanser, både dag og nat, hvis myste-
riet om Egtvedpigen skal løses.

Gruppen sover og spiser inde og ude.

Fantasi og kreativitet 60 %
Udfordring 50 %
Kompetencer 40 %

3
SAMMEN I VILDMARKEN
Samarbejde, bushcraft, selvstændighed
Vildmarken kan være barsk og nådesløs! Her 
kan sulten spille dig et puds, kulden gøre dig 
svag, og manglen på søvn kan være farlig! 
Disse udfordringer skal løses i fællesskab! 
Sammen i Vildmarken er for dig, der er til 
overlevelse, outdoor og oplevelser – bål, 
bivuakker og bushcraft. For dig, der elsker det 
fede grej og til dig, der gerne vil i gang med at 
bruge naturen noget mere! Og så er det for 
dig, der har hang til fællesskab, bålhygge og 
stjerneklare nætter under åben himmel. 
Sammen skal vi overskride grænser, udfordre 
os selv og hinanden, prøve nye ting af og ikke 
mindst skabe fælles minder 
Vildmarken kalder på dig! Er du klar til nye 
eventyr?

Gruppen sover og spiser ude.

Fantasi og kreativitet 40 %
Udfordring 40 %
Kompetencer 70 %

VELKOMMEN
Du sidder her med indbydelsen til ef-
terårets største oplevelse. Snart mødes 
over hundrede unge mennesker i Vejle 
for at begive sig afsted mod Seniorkur-
sus Vork.
Som deltager på Seniorkursus Vork vil 
du få nogle vilde og unikke oplevelser, 
du ikke finder andre steder. Du får både 
det store sus, men også tid til fordy-
belse 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, der gør dig til 
en bedre leder i kredsen.
Når du kommer på Vork, bliver du en 
del af Vork-familien. Selvom folk kom-
mer fra hele landet, lærer man hurtigt 
alle at kende på vores lille kursus. Vork 
er et sted, hvor man VIL hinanden, 
passer på hinanden, accepterer hin-
anden – forskellige som vi er. Vi lærer 
os selv og andre at kende på ̊ godt og 
ondt. Sammen løfter vi hinanden til nye 
højder! Vi glæder os meget til at se dig 

til efteråret. 
På vegne af alle instruktørerne på 
 Seniorkursus Vork

Kursusledelsen, Emma Thoftgaard 
 Nielsen og Rasmus Frydensbjerg

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
Det kan være svært at forstå og for-
klare, hvorfor seniorkursus er så særligt 
og fantastisk, men den bedste måde 
at forklare det på, er ved, at du forstil-
ler dig enten aktiviteterne, som de ville 
se ud hjemme i din kreds, eller måske 
sammen med dine venner, men på se-
niorkursus er det bare meget vildere. 

Sammen med andre seniorer vil du blive 
kastet ud i at lave skøre, finurlige og 
anderledes aktiviteter, som du aldrig 
har prøvet før. Det kan være grænse-
overskridende og overvældende første 
gang, men vi vil gøre vores bedste til at 
hjælpe dig godt på vej, så du kan få den 

bedste oplevelse. Der vil være dygtige 
instruktører, som er FDF-ledere fra hele 
landet, der vil tage imod dig med åbne 
arme, og som er klar på leg lige såvel 
som læring og udfordringer. 

Vi forventer noget af hinanden både 
blandt instruktører og seniorer på 
Seniorkursus Vork – så kan vi sam-
men lave det fedeste seniorkursus. Det 
forventes, at du giver dig det ypperste 
og har gåpåmod 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. Netop 
dét gør sammenholdet og fællesskabet 
stærkere.

FORRYGENDE FÆLLESPROGRAM
Vi tror på ̊, at der gemmer sig uforglem-
melige stjernestunder i et gennem-
tænkt fællesprogram. Derfor har vi på 
Seniorkursus Vork ekstra stort fokus 
på fællesprogrammet og ser værdien i 
at lære hinanden at kende på tværs af 
grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du 
mindes andagter og gudstjenester, 
hvor der var tid til ro og eftertænksom-
hed 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. Fæl-
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Grupper

1
VORKSTOCK FESTIVAL
Festivalstemning, campingliv, musik
”HVA’ SÅ, VOOOOOOORK?!?!”
Er du klar til en uge i fredens tegn, men 
med fest-faktoren i top? Så find din fedeste 
festival-accessory, dit yndlingsinstrument 
og blomsterkransen frem og meld dig som 
frivillig på dette års Vorkstock Festival.
I løbet af ugen skal du bygge den svedigste 
festival op med alt, hvad det indebærer: 
Mest gennemførte Peace Camp? Vildeste 
skumfest? Længste tid uden bad? Alt sam-
men med musikken i centrum, for vi skal 
selvfølgelig også selv fyre den af foran et 
ellevildt publikum. 
Vi ses til en uge i peacetegnet, hvor vi får 
Vork Bakker til at swinge med de fedeste 
festivalvibes!

Gruppen sover og spiser inde og ude.

Fantasi og kreativitet 60 %
Udfordring 20 %
Kompetencer 70 %



7
COLOSSEUM
Overlevelse, frihed, udfordring
Efter at være blevet udstødt fra samfundet 
VORK i generationer har de højere magter nu 
besluttet at give de udstødte én chance for 
at blive en del af samfundet igen. 

Kravene er følgende:
• Du skal kunne løbe minimum 3-5 km. 
• Have kendskab til alt det udstyr, du har 

med dig. 
• Være klar på at skubbe til dine grænser, 

både fysisk og psykisk. 
• Du skal kunne fungere i forskellige grup-

pesammensætninger, dog altid med fokus 
på din personlige sejr. 

Så tag med! Dét her er den eneste chance, 
du får for at blive anerkendt på VORK.

Gruppen sover og spiser ude og inde.

Udfordring 80 %
Fantasi og kreativitet 40 %
Kompetencer 30 %

8
SEKTION 17 
Beredskab, krisehåndtering, uretfærdighed
Som følge af situationen i det internationale 
verdensbillede er flere sektioner allerede 
blevet etableret og indsat. Grundet natur-
katastrofer og klimaforandringer ses flere 
flygtninge, mere ulighed og større menne-
skelige udfordringer end nogensinde før. De 
grundlæggende strukturer i samfundet trues 
på alle fronter. Divisionen indkalder alle unge 
mænd og kvinder, som ønsker at melde sig i 
kampen for i morgen. Sektionen oprettes og 
trænes til at kunne blive indsat i de yderste 
af verdens brændpunkter. Det kræver et 
stærkt sind og god form, da sektionen fra 
første dag kan indsættes med kort varsel. Det 
betyder, at der er følgende krav til dig: Du kan 
løbe med oppakning, håndtere mangel på 
mad og søvn og har viljen til at fortsætte, når 
andre stopper.

Gruppen sover og spiser ude og inde.

Udfordring 80 %
Fantasi og kreativitet 20 %
Kompetencer 50 %

4
SAMTALEHYTTEN
Samtale, bål, mad
Når vi sidder sammen, i vores bålhytte,
Er der altid plads til blot at lytte.
Her i vores bålkøkken, 
kan DU nemlig smage lykken.
I røg og damp,
Skal vi kæmpe en kamp,
For Vorks bedste kage,
Skal vi over bålet bage.
Øjnene svier, når vi skærer løg,
Så tårerne løber såvel som i røg.
Sidst på dagen når vi bli’r dvask
Skal vi stadig huske, den der opvask.
Hvis det i livet, der gør dig glad
Er, at lave bålmad,
Så kom med os når vi skal tygge,
Mad fra bålet, mmh, det er hygge.

Gruppen sover og spiser ude.

Fantasi og kreativitet 50 %
Udfordring 40 %
Kompetencer 60 %

5
VORKADOR
Strategi, korruption, alliancer
Terningerne er kastet. Du er landet på feltet 
Bålhytten. De andre ejer allerede Halle og 
Ubåden, og du føler dig presset. Du mangler 
kapital, og nu skal du for alvor til at tænke 
strategisk, hvis ikke du skal gå bankerot. Det 
er nu, du skal tage en beslutning, ellers er din 
nat og fremtid ukendt. 
I det store spil er enhver sig selv nærmest. 
Alliancer kan være en vej frem, men i sidste 
ende er der kun én vinder, der kan få lov at 
hejse flaget over hele Vork.
Vil du købe eller gå videre? 

Gruppen sover og spiser ude, måske inde.

Fantasi og kreativitet 70 %
Udfordring 60 %
Kompetencer 20 %

6
RYGSÆKKEN
Bevidsthed, udfordringer, udvikling
Har du det rigtige udstyr med i rygsækken, 
når du tager på Vork? I denne gruppe bliver 
du udfordret på, hvad du har med i baga-
gen – både helt konkret, men også i overført 
betydning.
Du vil i løbet af kurset blive udfordret både 
fysisk og mentalt. Men med forberedelse kan 
du og gruppen sørge for at have det nødven-
dige udstyr med i rygsækken, der kan hjælpe 
jer med at klare udfordringerne.
Når kurset er slut, har du fået en større selv-
bevidsthed over, hvad præcis du skal have 
med i rygsækken for at klare de både små og 
store udfordringer, du står over for.

Gruppen sover og spiser ude.

Fantasi og kreativitet 20 %
Udfordring 60 %
Kompetencer 70 %

DE TRE PARAMETRE

Fantasi og kreativitet Leg, idéudvikling, 
 temaramme, design, krea og påhitsomhed.

Udfordring Puls, højt tempo, fysiske og psykiske 
udfordringer, sved på panden, skubben til 
 grænser og nataktiviteter.

Kompetence Kredsoverførselsværdi, specifikke 
ideer til FDF-arbejdet og tilegnelse af konkrete 
færdigheder.

lesprogrammet på ̊ Vork er af høj kvalitet 
– og det er her, du oplever fællesska-
bets sus, et helt særligt nærvær og nye 
venskaber.

VÆLG DIN GRUPPE
Du kan vælge mellem otte forskellige 
grupper, som hver især har:
• Ca. 12-18 deltagere
• 3 inspirerende instruktører
• Genialt og gennemtænkt program
• Værdifuld inspiration og nervepir-

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

flere gange hver dag

Her på siderne kan du læse om de otte 
grupper. For at hjælpe dig til at finde 
den rette gruppe, har vi vurderet hver 
gruppe ud fra tre parametre.
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På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil du 
få din første- eller andenprioritet, men 
hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogle få deres tredjeprioritet. 
Vælg derfor tre grupper, du sagtens 
kunne forestille dig være en del af. Du 
får at vide, hvilken gruppe du har fået 
i deltagermailen, som kommer ca. to 
uger inden kursusstart.



Praktisk info

TID 
Start: Lørdag d. 10. oktober 2020 kl. 15.00 på 
Vejle Station.
Slut: Lørdag d. 17. oktober kl. 12.00 på Vejle 
Station.

STED
FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved

ALDERSGRUPPE
15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til 
og med det halvår man fylder 19) 

PRIS 
Prisen for kurset er 2463 kr., hvoraf hus-
lejeandelen udgør 924 kr. For medlemmer 
af FDF sendes regningen til kredsens kas-
serer, 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. 
din kursuspris er lavere, desto længere 
væk du bor fra Vork. Dette sker auto-
matisk ved tilmelding. Kredsen kan søge 
kursustilskud eller huslejetilskud ved 
kommunen af det resterende beløb. Læs 
mere i FDFs kursusprincipper og handels-
betingelser på FDF.dk/uddannelse.

TILMELDING 
Tilmelding sker på FDF.dk/tilmeld senest 
mandag d. 14. september 2020. Tilmel-
dingen er bindende, hvilket betyder, at 
hvis du efter tilmeldingsfristen finder ud 
af, at du ikke kan deltage alligevel, vil din 
kreds ikke få refunderet deltagerprisen. 

Husk at tale med din kredsleder og dine 
forældre, inden du tilmelder dig.

TIL FORÆLDRE OG KREDSLEDER 
Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork 
– den tankegang er drivkraften for alle 
instruktører på Vork. Derfor vil vi opfordre 
jer til at sende jeres unge af sted – det 
betaler sig! Seniorkurser er med til at 
fastholde seniorerne og give energi til 
kredsarbejdet.

Deltagerne vil styrke deres kompeten-
cer på en lang række områder, som er 
værdifulde på det personlige plan – men 
også i skolen, på arbejdet og ikke mindst 
i FDF-kredsen. 
I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, 
idéudvikling, debat og forskellige kom-
petencer, der udfordrer og kan overføres 
direkte til kredsarbejdet.

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 teen-
ager hjem med nye vinkler på ̊ tilværelsen.

KURSETS FORMÅL 
Det er seniorkursernes formål at: 
• give seniorerne en oplevelse af FDF’s 

værdigrundlag og lederideal.
• møde seniorerne med andagter, der 

giver eftertanke.
• styrke seniorernes engagement i kreds-

arbejdet. 
• lære seniorerne en række brugbare 

FDF-færdigheder gennem oplevelser og 
udfordringer.

• lade seniorerne opleve et stærkt og 
givende fællesskab. 

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

Bemærk: Hvis du ikke har modtaget mai-
len, skal du tjekke dit spamfilter – måske 
ligger den dér.

KURSUSBEVIS 
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. 
Du får både et kursusbevis for din delta-
gelse på kurset og et kompendie 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, 26 36 49 73, 
emmathoftgaard@FDF.dk 
Rasmus Frydensbjerg, 29 86 78 50,  
rasmus@FDF.dk
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SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til efter-
årets suverænt fedeste oplevelse! Og vi 
kan med glæde sige, at planlægningen 
er i fuld gang! Der er 18 fede grupper til 
dig med nye idéer og spændende akti-
viteter, 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! Og så er alt selvfølgelig 
ikke helt nyt. Der er traditionerne. Tra-
ditionerne der binder os sammen som 
mennesker. Disse traditioner skaber 
grundlag for det helt unikke fællesskab, 
der opstår på seniorkurset, og som gør, 
at du med sikkerhed ved, at du er ”vil-
let”. Og at du som menneske kan bidra-

ge 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 tusin-
der 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 medarbej-
dere 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 Sletten er med til at give 
unge mennesker (DIG!) et ståsted at 
møde verden fra!

På vegne af alle medarbejderne på FDF 
Seniorkursus Sletten,

Kursusledelsen
Jeppe Sølvberg Strauss og Markus 
Glavind

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor senior-
kursus er så fantastisk, er nærmest en 
umulig opgave. For når man prøver at 
forklare det, så forestiller du dig enten 
aktiviteterne, som de ville se ud hjem-
me i din kreds eller måske sammen 
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 underlige, 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 over-
vældende alligevel.

Vi er ekstra opmærksomme på at hjæl-
pe 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 dygtige 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 
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ting, der ikke altid er plads, tid og lejlig-
hed 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 sik-
kert 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 facebookgruppe. Du 
er også velkommen til at tage røret og 
ringe til kursusledelsen og høre, hvad 
det hele er for noget. Er 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 bemærkningsfeltet 
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. 10. oktober 2020!



Sådan læser du beskrivelsen af grupperne 
og vælger de tre grupper, som passer til 
dig.
Gruppebeskrivelsen består af to dele:
Første del er en introduktion til grup-
pens tema og univers. Anden del er en 
mere konkret beskrivelse 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 netop 
dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppen helt 
præcist 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 kursusledelsen.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan, for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil du 
få din første- eller andenprioritet, men 
hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogle få deres tredjepriori-
tet, 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.

1
OVERVÅGNINGSLABORATORIET
Tema, data, tempo
Er du tit træt og deprimeteret? Så tag på et 
livsstilsændrende livsoptimeringsforløb. Un-
der vores kyndige vejledning, i vores faciliteter 
forvandler vi dig til et bedre og top-optimeret 
menneske! Efter endt forløb har du udryddet 
al dårlig adfærd i din hverdag og forbedret din 
personlige troværdighed og dit liv. Meld dig til 
Bitcravers™ livsforbedrende bootcamp i dag!
 
Ved deltagelse bekræfter du, at du er bekendt med 
Bitcraver™’s betingelser og vilkår og accepterer, at 
Bitcraver™ indsamler og har adgang til alt data om dit liv 
inklusiv, men ikke begrænset til, sundhedsdata, søvndata, 
data om dine venner og forældre, din DNA sekvens, loka-
tion og karakterer i skolen. Bitcraver™ tager ikke ansvar 
for, hvordan din data bruges og har til enhver tid ret til 
at bruge din data til kommercielle, og ikke kommercielle 
formål.

Gruppen arbejder med overvågningstek-
nologi og refleksion over, hvordan data 
om dig kan bruges og misbruges. Gruppen 
har et højt tempo og et moderat til højt 
aktivitetsniveau. Vi lever i temarammen 
hvor dine point definerer dine muligheder, 
aktivitet, søvn, kost. Gruppen er udendørs 
og fysisk aktiv, og du kan forvente at gå 
med og uden oppakning. Der vil forekomme 
nataktiviteter, og du kan forvente nætter 
med få timers søvn. Vi har plads til reflek-
sion, når det giver faglig mening. 

2
LOST
Overlevelse, udforskning, bushcraft
Hvor er vi henne? Du er lige vågnet liggende 
i vandkanten. Du kigger rundt, og det eneste, 
du kan se, er det åbne hav uden ende. Bag 
dig ligger skovbrynet, og det eneste, du kan 
se, er skoven og de mange høje træer. Du 
mindes at have haft din taske med dig, men 
lige meget hvor du kigger hen, er den intet 
sted at finde. Folk omkring dig løber forvirret 
rundt. Du prøver at huske, hvordan du er endt 
her, men du husker intet. 

I LOST skal du overleve og få det meste 
ud af selv de mindste ressourcer. Du vil 
få erfaring med bushcraft og overlevelse, 
imens vi indgår i en presset gruppedyna-
mik. Vi sover og spiser ude og står selv for 
vores mad. Vores fysiske aktivitetsniveau 
er moderat og det psykiske aktivitetsni-
veau er mere udfordrende. Da vi skal ud på 
ekspeditioner for at udforske området, for-
ventes det derfor, at du kan bære dine egne 
sager, og hvad end du finder på din vej. 

3
THE INTERNATIONAL TASKFORCE
Regimer, ulighed, høj puls
Mange af verdens lande er på randen af 
ødelæggelse og selvdestruktion. For mange 
år med dårlige regimer og forsømte landsam-
fund har skabt ulighed i alt for mange lande. 
For at rette op på det i tide og sikre verdens 
fortsatte eksistens skal vi bruge de bedste af 
de bedste. Du vil indgå i rekrutteringen af The 
International Taskforce og hjælpe lande på 
rette vej, samtidigt med at du lærer en masse 
om dig selv. Du vil i løbet af hele ugen få en 
individuel score for udførelsen af opgaver, 
denne score er altafgørende for din fremtid i 
taskforcen.

Gruppen er for dig, der gerne vil pres-
ses individuelt, men samtidigt indgå i en 
samlet taskforce. Vi vil arbejde med FNs 
17 Verdensmål og selv afprøve mange af 
dem på egen krop for at skabe en bedre 
forståelse for udsatte samfund. Som en del 
af The International Taskforce forventes 
det, at man kan udføre opgaver alene og 
bære sin egen bagage mellem forskellige 
basecamps, nogle gange over længere 
strækninger. Du skal som rekrut i Task-
forcen være klar på ikke at sove og spise 
det samme sted eller på samme måde to 
gange, dog er vi altid ude. Der vil være mu-
lighed for maks seks timers søvn i døgnet. 
Gruppen kommer til at have et middel-
højt fysisk aktivitetsniveau, ofte under 
tidspres.

Grupper

Gruppevalg
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4
BJØRN BORGS BOOTCAMP
Samarbejde, svedbånd, skuljt agenda
På forunderlig (og ganske mistænkelig) vis 
er Ketsjer Kaj på rekordtid strøget til tops 
i tennisverdenen og har fejet al modstand 
af banen – altid med sin trofaste assistent 
Hente Bent ved sin side. Wimbledon risikerer 
at miste betydning for enhver, som værdsæt-
ter god og spændende tennis! Der er brug 
for, at DU tager på Björn Borgs Bootcamp 
og bliver fit for fight, sikrer fair konkurrence 
og leverer en overbevisende præstation på 
Centre Court. Grib ketsjeren og løbeskoene og 
kom afsted!

På BBB sikrer daglig morgentræning og 
aftenudstræk, at du er kampklar til Wim-
bledon. Temaet er det bærende element, og 
vi arbejder med samarbejde og kommuni-
kation. Søvn og program foregår ude, men 
spisning er indendørs på ægte trænings-
lejr-manér. Programmet foregår i interval-
ler med højt tempo, og vi forventer, at du 
kan deltage i disse. Du skal kunne bære 
din egen bagage, men aktiviteterne foregår 
hovedsageligt uden. God søvn er vigtig for 
en sportsudøver, men der kan forekomme 
aktiviteter på skæve tider af døgnet.

5
MYRETUEN
Samarbejde, gruppedynamik, fællesskab
Er du klar til en uge helt nede på jorden? 
Vores myretue har valgt at udvide, og vi søger 
myrer, der er modige, men også klar på leg. 
En god myre er udholdende og kan klare 
enhver udfordring. Vores samarbejde er top-
prioritet, og det er et fokus, du lærer noget 
af til dine fremtidige myretuer. Der er tid til 
hinanden – de små pauser har lige så stor 
betydning som de store aktiviteter. Så hvis 
du er en frisk myre med et godt hjerte, så er 
Myretuen noget for dig!

Myretuen er placeret på jorden udenfor, og 
der kommer vi til at tilbringe det meste af 
vores tid, både vågne og sovende. Vi skal 
se os omkring, så du skal være forberedt på 
at få brugt benene. Myren er et lille dyr, der 
har mange fjender, så vi må være klar til at 
forsvare tuen hele døgnet – også midt om 
natten. Som myrer skal vi dagligt finde og 
tilberede vores føde, så både mængde og 
spisetider kan variere. Som udgangspunkt 
går vi uden tunge byrder, da ingen tager 
hele slæbet alene.

6
ULYKKER I ANDEBY
Tema, samarbejde, leg
Kalder alle Grønspætter! 
Den er helt gal – ulykkerne i Andeby har ingen 
ende! Bjørnebanden er brudt ud af Andeby 
Fængsel og har været på rov hos Andeby-
borgerne. Hexia de Trick er som altid ude 
efter Lykkemønten, og hun har denne gang 
haft heldet med sig! Onkel Joakim og Guld-
Iver Flinte-sten har begge fået nys om en 
gammel uvurderlig skat og er i et kapløb om 
at finde den først, om de så skal vende hele 
Andeby og resten af verden for at finde den! 
Vi kalder derfor alle Grønspætter til undsæt-
ning i Andeby!

Grønspætte-hilsner fra Rip, Rap og Rup.

Gruppen sover og spiser udenfor på en fast 
lejrplads, og maden vil blive serveret af 
de fineste kokke fra Andeby! Gruppen vil 
være fysisk aktiv på middel niveau med 
plads til fordybelse. Vi skal være på hele 
Sletten og udforske dets nærområder. Du 
kan forvente søvn under kurset, men også 
aftenaktiviteter. Gruppen har en fast 
temaramme, som udleves så vidt muligt. 
Gruppen arbejder med aktiviteter, der kan 
overføres til kredsarbejdet.

7
SKATTEØEN
Landslejrforberedelse, skattelagt, lejrliv
Ohøj matroser! Sejlene er sat til, Jolly Roger 
er hejst, og kursen er sat mod guld og dia-
manter. Vi skal finde skatten og blive rigere 
end nogen landkrabbe.
Men splitte mine bramsejl! Poseidons vrede 
viser sig! Der er høj søgang i sigte, når Po-
seidon hvivler op i havene, og Thor buldrer 
over himlen. Vi skal være heldige, hvis vi kom-
mer levende igennem. Fat din redningsvest 
og køjesæk, så du er klar til at redde dig selv 
i land… hvis det værste skulle ske. Skyller du 
op på land, ved du aldrig, hvor længe du skal 
blive der.

På Skatteøen skal vi arbejde med den gode 
standlejr som forberedelse til LL21. Vi vil 
arbejde med pionering, lejropbygning, 
bålmad og gode lejrrutiner. Vi skal selv-
følgelig også finde skatten. Du skal kunne 
bære din bagage til lejren. Vi skal gå en del 
rundt på Sletten og på mindre ture udenfor 
– i almindeligt gåtempo. Du skal være 
forberedt på at bære en del rafter. Når du 
kommer hjem, vil du have gode færdigheder 
i forhold til opbygningen af en standlejr, 
herunder pionering samt gode lejrvaner. Du 
vil også få inspiration til at lave gode skat-
tejagter hjemme i kredsen. Vi vil sove ude, 
og der vil kun være få aftenaktiviteter.

8
AFRICA EXPLORERS
Ekspedition, afrikansk kultur, samarbejde
Det 20’ende århundrede er lige blevet skudt i 
gang, og det samme er europæernes kapløb 
om Afrikas enorme ressourcer. Du er en ung, 
eventyrlysten sjæl, der ser muligheden for dit 
livs eventyr i hidtil uberørt terræn med Africa 
Explorers.
Vi skal udforske det afrikanske kontinent og 
de eksotiske kulturer, men farerne er mange, 
og miljøet er utaknemmeligt. Hvem ved, 
måske bliver selv du overrasket over, hvor 
ufremkommeligt Afrikas mørke hjerte egentlig 
kan være? 

Gruppen arbejder med afrikansk kultur 
som temaramme. I vil få tid nok til at sove, 
primært i telt. Madlavning er ikke i fokus, 
men kan forekomme. Der bliver en gang 
imellem tid til eftertanke og hygge, men 
aktivitetsniveauet bliver også til tider højt 
og fysisk udfordrende, og du skal kunne 
bære din egen bagage.

9
HVEM ER MULDVARPEN?
Samarbejde, modspil, tillid

– Person 
i en gruppe der søger egen vinding frem for 
det fælles bedste. Muldvarpen har aldrig 
interesse i at blive afsløret og vil derfor altid 
foregive at arbejde i gruppens interesse og 
få gruppen til at formode, at målet altid har 
været opnåeligt. For at afsløre en muldvarp er 
det vigtigt at kunne skelne mellem alminde-
lige menneskelige fejl og bevidst sabotage.

På ’Hvem er Muldvarpen?’ vil du blive 
udfordret med en lang række opgaver som 
kun kan løses ved samarbejde. Samtidig er 
du nødt til at holde øje med dit hold for at 
sikre dig, at intet bliver saboteret.
I løbet af ugen vil du som deltager få prak-
tisk erfaring i at skelne mellem almindelige 
fejl og bevidst sabotage i forskellige si-
tuationer og opgaver. Vi vil både få pulsen 
op og blive trætte, men aldrig udkørte. 
Gruppen sover i fast lejr og spiser ude, 
og madlavning forekommer, men er ikke 
i fokus. Hvis du tør være med i ’Hvem er 
Muldvarpen?’, så giv os et skud!
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10
HIGH SPEED IVÆRKSÆTTERI
Iværksætteri, samarbejde, idéudvikling
I har set et hul i markedet. Du og dine 
medstiftere har brugt blod, sved og tårer for 
at nå så langt. I har udviklet og testet, I har 
skændtes og jublet sammen og står nu med 
JERES fælles ide, og endelig er I blevet de 
iværksættere, I altid har drømt om at blive. I 
grupper skal I sammen finde på en ide, som 
slår benene væk under de andre. Målgruppen 
for jeres produkt er jeres ligesindede kursi-
ster, og I har blot én uge til at gå fra tanke 
til færdigt produkt. Det kræver, at I arbejder 
sammen, tør tænke store og vilde tanker (og 
forkaste dem igen), arbejder intensivt, går 
på kompromis og tør at bevæge jer ud og 
udforske de andre kursisters behov. Hvilken 
gruppe, der har udviklet den bedste ide, vil 
blive afgjort på den store markedsdag, hvor vi 
åbner dørene op for de benhårde forbrugere, 
der giver deres ærlige dom over jeres idéer og 
hårde arbejde.
På High Speed Iværksætteri vil det være 
din hjerne, samarbejdsvilje og dine kreative 
evner, som er på overarbejde, men gruppen 
er ikke fysisk udfordrende. I sidste ende 
bliver det jeres eget ambitionsniveau, som 
sætter grænsen for jeres søvn, men vi sover 
og spiser ude samme sted og en god nats 
søvn kan forventes. Nogle aktiviteter vil 
foregå inde og undervisning vil forekomme. 

11
MADEKSPERIMENTARIET
Madlavning, refleksion, fællesskab
Har du aldrig skrællet et løg før, eller er du 
kredsens mesterkok?! Bruger du kun ketchup 
på alt, eller rører du din egen mayonnaise? 
Om du kan det hele eller er totalt novice, er 
dette gruppen for dig, der vil alt med MAD! Vi 
kaster os med hovedet først ud i alle retter 
og sætter spørgsmålstegn ved alt. Vi afprøver 
nye ting, konkurrerer, prøver kulinariske græn-
ser af og er sammen omkring det. Vi nyder 
duften af den åbne ild, tester den og hvad 
den gør ved maden. Du skal blot have den 
rigtige attitude med: Det har jeg aldrig prøvet 
før, så det kan jeg sikkert godt!

Gruppen sover ude i hængekøjer med over-
dækning hele ugen. Vi laver som udgangs-
punkt alle aktiviteter udendørs. Vi lægger 
vægt på, at man får en god nats søvn, så I 
er friske og veloplagte til den næste dags 
skæg og ballade. Vi har en base, hvor vi so-
ver, bor og laver mad. I kommer kun til at 
skulle bære jeres bagage til vores base. Ak-
tivitetsniveauet kommer til at være middel, 
for vi kommer også rundt på Sletten.

12
BLUES BROTHERS 2000
Blues, flugt, fedora
Fængselsdørene åbner. Du indånder den fri-
ske luft, dufter det grønne græs og strækker 
armene højt op mod himlen. Endelig er du fri. 
Du retter på dit slips, skubber dine solbril-
ler op af næseryggen og tager din fedora på. 
Du ved, hvad du må gøre. Du ved, hvad der 
skal ske. Du skal finde dine brothers, samle 
bandet og målet; det er Blues, baby… Men 
husk – du må ikke blive fanget!
I gruppen ”Blues Brothers 2000” skal vi følge 
Elwoods rejse gennem USA for at genforene 
sit gamle blues-band. Vi kommer derfor til at 
skulle samle det fedeste band, lære om blues 
som musisk genre og selvfølgelig spille en 
masse svedig musik! 

Gruppen sover og spiser inde. Derfor bru-
ger vi ikke tid på madlavning. Du vil kun 
skulle bære din oppakning fra Svend Åges 
Mark til gruppens opholdssted. Aktivitets-
niveauet er på lavt til middel niveau. Der 
vil være få nataktiviteter med rigelig tid til 
søvn. Gruppen arbejder med musik, både 
for nybegyndere og øvede, så alle kan være 
med. Musikundervisning og workshops 
kan indgå. Du vil som deltager få musisk 
inspiration og ideér til, hvordan man kan 
arbejde inden for en temaramme, med 
hjem til kredsen. 

13
MINIONS
Fantasi, bananer, fjolleri
Har du altid gerne villet være et ondt geni? 
Eller ihvertfald joine en ond kult? Så tag med 
minions og de onde masterminds på eventyr 
på Sletten! Vi skal lave sjov og spas og spise 
gule ting – og få andre til at tro, at vi blot er 
nuttede gule væsener, mens vi stjæler Skødet 
til Sletten og bygger vores vej til Slette-herre-
dømmet. Vi har brug for alle kræfter og egen-
skaber, så tag med til et efterår i eventyrets 
og ondskabens navn!  

Vi sover inde størstedelen af ugen, og 
måltider spises både inde og ude. Grup-
pens aktiviteter foregår mest udenfor, og 
flere aktiviteter vil foregå i middel/højt 
tempo. Der kan forekomme nataktiviteter, 
men der vil være tid til også at få hvilet. 
Du vil i løbet af ugen blive kastet ind i en 
temaramme, hvor indlevelse i temaet er 
vigtigt, og sammen vil vi alle skabe et sjovt 
og fjollet efterår.   
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14
GAMEMASTERS
Spil, samarbejde, innovation
Kan du lide brætspil, og vil du være med til 
en uge med spil, sjov og hygge? Har du altid 
gerne villet have svar på følgende spørgsmål: 
Kan man spille Uno på snapchat? Hvordan 
føles det at være en ludobrik, og kan man 
sænke et slagskib med en vandballon? Bliv 
en Gamemaster og få svar på alle de spørgs-
mål, du nogensinde har haft om spil og leg. 
Du vil komme til at arbejde med variationer 
af spil, du kender, og lære nye spil og lege. Vi 
glæder os til at se dig til efteråret!

Du skal selv kunne bære din bagage fra 
ankomst og til din base, derefter skal du 
ikke bære på den. 
Du vil hver nat få en god og lang søvn 
i skønne indendørs omgivelser. Når du 
vågner, vil køkkenet være klar med en 
lækker morgenmad samt de efterfølgende 
måltider. Gruppen har et aktivitetsni-
veau, hvor alle kan deltage, men der vil 
stadig være programpunkter med højt 
 aktivitetsniveau.

15
TASKFORCE: FIRST RESPONDERS
Katastrofehåndtering, overblik, samarbejde
Den sidste store katastrofe skete i 1918, 
hvor den spanske syge hærgede verdensbe-
folkningen og kostede flere liv end 1.- og 2. 
Verdenskrig tilsammen. Nu, 100 år efter, står 
vi måske på kanten af en ny verdensom-
spændende katastrofe. Som aspirant i TFFR 
står vi klar i frontlinjen i verdens brændpunk-
ter. Kan du holde hovedet koldt i pressede 
situationer? Tør du stole på, at dine holdkam-
merater har din ryg, når det virkelig gælder, 
og har du, hvad der skal til for at afværge den 
næste store katastrofe? For i TFFR har vi kun 
én regel: Vi har kun hinanden.

Gruppen beskæftiger sig med psykisk 
hårde aktiviteter og mental belastning. 
Fysisk overlegenhed er ikke en forudsæt-
ning for gennemførsel, men med en kombi-
nation af højt aktivitetsniveau, rigelig søvn 
og tid til eftertanke danner samarbejde, 
overblik og katastrofehåndtering rammen 
om et faktisk ledelseskursus med overfør-
selsværdi til kredsarbejde. Dette underbyg-
ges af teorisessioner.
Man skal forvente at skulle bære en 
dagtursrygsæk indenfor Slettens område. 
Overnatning er hovedsageligt indendørs. 
Gruppen arbejder ude. Gruppen laver pri-
mært ikke selv mad.

16
JUMANJI!
Samarbejde, spænding, udfordringer
Kan I også høre det? Det er lyden af jungle-
trommer, som gradvist bliver højere. Legen-
den siger, at kun de modigste og kløgtigste 
slipper helskindede ud af Jumanjis univers. 
Tør I bevæge jer ind i Jumanjis jungle og 
sætte jeres liv på spil for at finde juvelen 
og besejre spillet? I Jumanjis univers bliver 
vi nødt til at arbejde sammen, for vi kan 
ikke klare opgaven alene. Naturligt har alle i 
gruppen forskellige evner – vi skal bare finde 
din. Endegyldigt bliver I som gruppe udsat 
for en lang række prøvelser både dag og nat, 
hvor I skal bruge jeres styrke, men også jeres 
logiske tankegang og snilde. Når først I er 
kommet ind, er der kun én vej ud, og det kan 
koste blod, sved og tårer.

Gruppen kommer til at sove primitivt 
udenfor, mængden af søvn er begrænset, 
da nataktiviteter skal forventes. Mad er 
en luksus, som nydes udenfor, og når tiden 
er til det. Vi forventer, at I kan gå med fuld 
oppakning plus det løse over længere af-
stande, og at I ikke har problemer med at 
løbe rundt, da aktivitetsniveauet er meget 
højt. Gruppen arbejder i en temaramme 
med fart over feltet, hvor samarbejde og 
gruppedynamik spiller en stor rolle.
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OUT OF TIME
Tidspres, overlevelse, klasseforskel
“Slaskere! Møgamøber! Hvorfor arbejder I 
ikke?!” Lyden af værkførerens dybe stemme 
runger gennem de store haller, og det er næ-
sten som om, brølene fra de store ovne helt 
forstummer et øjeblik. Straffen for dovenska-
ben falder prompte: “I bliver alle trukket én 
time i løn!”. Det eneste, I gjorde, var at snakke 
lidt om jeres håb og drømme – om hvad I 
skal, når I slipper væk fra dette sted. Men 
hvordan skal I nogensinde slippe væk, når der 
aldrig står mere end 24 timer på jeres ur? 

I ’Out of time’ er hver dag, hver time og 
selv hvert minut en kamp om overlevelse. 
Vi sover, spiser og laver alle aktiviteter 
udendørs. Søvn og mad bliver goder, du 
kan købe for tid, hvilket betyder, at du 
kommer til at opleve både søvn og mad 
som en mangelvare og et privilegium, 
der kun er de få forundt. Du skal være 
forberedt på at måtte flytte både dig og 
dit udstyr rundt når som helst. Du vil blive 
presset både fysisk og psykisk hele ugen. 
Gruppen arbejder med teambuilding og 
personlig udvikling.

18
OLYMPUS MONS
Mars, kommunkation, tema
Velkommen på Mars, den røde planet. I er 
udvalgt til at være de første kolonister på 
Mars, og vi jordboere ved, at I ikke har valgt 
det, fordi det var nemt, men fordi det var 
svært. Fordi den røde planet er en udfordring, 
der viser de bedste sider af menneskeheden, 
og som I er villige til at tage på jer, en opgave, 
som I ikke er villige til at udsætte. 
Fordi vi ved, at hvis menneskeheden skal 
overleve, så bliver vi nødt til at være et multi-
planetært samfund. 
I vil være de første, og I er de bedste, men I 
vil ikke være de sidste, det lover vi jer.
Det er jeres opgave at bygge den første ko-
loni, den første oase på den røde planet. 
Under koloniseringen vil I kende jeres opga-
ver, men livet på Mars er hårdt, og planeten 
tilgiver ikke fejl, så I skal også tage jer af alle 
andre store og små problemer på basen.

Gruppen er en temagruppe med fokus 
på udfordringer og dagligdagsliv på en 
forestillet koloni på Mars. Gruppen spiser 
og sover ude. Alle aktiviteter foregår ude. 
Gruppens aktivitetsniveau kommer til at 
svinge, og nattesøvnen vil blive afbrudt i 
kortere perioder. Gruppen arbejder med at 
se på, hvordan man kan gentænke en hel 
lejr og alle løb derpå i en temaramme.
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ALDERSGRUPPE
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra det 
halvår, du fylder 15 år, til det halvår, 
du fylder 19 år). Er du i tvivl, om du er 
gammel nok eller for gammel, så kon-
takt gerne kursusledelsen.

TID
Start: Lørdag d. 10. oktober 2020 kl. 
16:30 på Svend Åges Mark. Bemærk at 
busserne kører fra Skanderborg Station 
kl. 16:00.
Slut: Lørdag d. 17. oktober 2020 kl. 09:30 
på Svend Åges Mark kører busserne til 
Skanderborg Station.

STED
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 dispense-
res for denne regel af kursuslederne. 
Almindelige begivenheder som arbejde, 
fødselsdage og alle øvrige familiefester 
er ikke grund til at opnå dispensation.

PRIS
Deltagerprisen er i alt 2463 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.
Huslejeandel for seniorkurset udgør 924 
kr. 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 huslejetil-
skud ved kommunen af det resterende 
beløb. Læs mere i FDFs handelsbetin-
gelser på FDF.dk/uddannelse.

TRANSPORT
Vi opfordrer kraftigt til, at du er en del 
af kursets fælles bustransport mellem 
Skanderborg Station og Sletten både ud 
og hjem, arrangeret og betalt af kur-
set. Du skal selv sørge for at komme til 
Skanderborg Station med planmæssig 
ankomst lørdag d. 10. oktober 2020 kl. 
16:00. Hjemtransport fra Skanderborg 
Station med planmæssig afrejse tidligst 
lørdag d. 18. oktober 2020 kl. 10:00. Be-
stil gerne pladsbilletten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 20-24 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 dit kompendie via den 
mail, du tilmeldte dig med.

FORMÅL
Seniorkursus Sletten er en del af FDFs 
Lederuddannelse. Det er seniorkurser-
nes formål at:

• Møde seniorerne med en vedkom-
mende forkyndelse, der vækker til 
eftertanke.

• Give seniorerne et indblik i FDFs am-
bition og værdier.

• Styrke seniorernes engagement i 
kredsarbejdet.

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

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

TILMELDING
Tilmelding sker på FDF.dk/tilmeld senest 
mandag d. 14. september 2020. Tilmel-
dingen er bindende, hvilket betyder, at 
hvis du tilmelder dig og efter tilmel-
dingsfristen finder ud af, at du ikke kan 
deltage alligevel, vil din kreds ikke få 
refunderet deltagerprisen. Husk at tale 
med din kredsleder og dine forældre, 
inden du tilmelder dig.

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en vel-
komstmail med program, en hilsen fra 
dine instruktører og praktiske oplysnin-
ger. Velkomstmailen kommer pr. mail 
til den mailadresse, du står registreret 
med i FDFs medlemssystem, Carla, og 
vil også blive lagt på FDF.dk. Hvis du 
ikke kan finde det i din indbakke, kan 
du tjekke 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 
kursuslederne:

Jeppe Sølvberg Strauss
jss@fdf.dk
Tlf. 41 73 11 82

Markus Glavind
markus.glavind@FDF.dk
Tlf. 23 71 51 65

Praktisk info
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Orkesterkursus
Aldersgruppe fra 9 år … Tilmelding FDF.dk/tilmeld … Kursussted Rosborg Gymnasium i Vejle

10. - 16. oktober 2020



ORKESTERKURSUS
– en uge fuld af musik og hygge
Du skal på Orkesterskursus for at spille 
og lære en masse igennem en hel uge. 
Samtidig får du mulighed for at optræde 
sammen med alle dine nye venner til en 
flot kursuskoncert. Sammen med alle 
de andre på orkesterkursus leger, spiller 
og udfordres du på dit instrument.

VI MØDES I LEGEN
I FDF mødes vi i legen og et fælles-
skab, hvor sang, musik og orkester rigtig 
mange gange er med. Det sker i kredsen 
og i landsforbundet. Her kan du læse 
meget mere om FDF Orkesterkur-
sus, der er for musikere, der spiller på 
brassband-instrumenter, og slagstøjs-
folk.
Kurset er opdelt i riger, så det er muligt 
at tilmelde sig lige netop det niveau, 
der passer dig. I år har vi ét stort fælles 
tema for HELE kurset, som vi fortæller 
om senere.

MASSER AF UNDERVISNING
På FDF Orkesterkursus vil meget dyg-
tige instruktører, dirigenter og delkur-
susledere sørge for, at du og mange 

andre unge og gamle får en pragtfuld 
uge i musikkens tegn på FDFs største 
musikkursus! Vi har samlet et stærkt 
hold af frivillige, professionelle og enga-
gerede instruktører, der kan undervise 
lige netop dig. FDF Orkesterkursus er 
en integreret del af FDFs Lederuddan-
nelse. FDF Orkesterkursus tilbyder i år 
fire riger, hvor du kan få undervisning 
på lige netop dit musikalske niveau, 
så uanset om du er helt ny i kredsens 
elevorkester eller har spillet på dit 
instrument i mange år, har vi et tilbud 
til dig! Vi har opdelt kurset i riger, for at 
alle kursister kan få den rette placering 
i orkesteret. Vi vil gå meget langt inden, 
og altid i dialog med dig, hvis vi skal 
overveje flytninger mellem to riger. En 
stor del af kurset vil du være sammen 
med det rige, du har tilmeldt dig. Her 
vil du få undervisning på dit instrument, 
spille i ensemble og stort orkester.

MUSIK OG HYGGE
Det er også i riget, der hygges, når der 
ikke er fællesprogram. Dine instruktører 
vil sørge for, at du får det helt specielt 
godt i netop dit rige! Du skal aftale 
med din orkesterleder, hvilket rige du 

skal tilmelde dig, og ud fra dette vil 
instruktørerne hurtigst muligt finde den 
bedste placering til dig, så du havner på 
det helt rigtige niveau og får den bedst 
mulige oplevelse!

VALG AF RIGE
Du skal tilmelde dig et rige hjemmefra, 
og når du mødes med instruktørerne 
lørdag eftermiddag, finder vi ud af, 
hvilken placering der passer bedst til 
dig. Lørdag eftermiddag bruger vi til, at 
du spiller sammen med instruktørerne, 
og instruktørerne vil så sætte orkeste-
ret sammen. Vi kan allerede nu sige, at 
det bliver spændende, og du vil sikkert 
blive udfordret både på en ny stemme 
og sammen med nye kammerater. Du 
eller din orkesterleder må meget gerne 
kontakte kursusledelsen inden tilmel-
ding, hvis I har spørgsmål eller brug for 
hjælp. Kontaktoplysningerne finder du 
bagerst i indbydelsen.
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DET RØDE RIGE
Dette rige er for dig, der er helt nybegynder 
eller har spillet et par år. I dette rige er det en 
fordel, du har kendskab til noder, og du kan 
også deltage, hvis du ikke har endnu. Der er 
stort fokus på læring gennem leg og hygge. 
Vi har fundet de allersødeste instruktører og 
delkursusledere til netop dette rige, så det 
kan føles helt trygt at tage en uge på kursus 
hjemmefra. I dette rige er der også plads 
til, at de mest rutinerede kan øve sig i basal 
orkesterdisciplin, som for eksempel at spille 
uden at skrive greb ind i noderne, og at spille 
med få fortegn. Når du ankommer til Det 
røde rige, finder instruktørerne den placering, 
der passer allerbedst til dig.

DET LILLA RIGE
– for de voksne, 18+

Vi har to tilbud i det lilla rige for de voksne 
18+. Det ene er få dem, som er startet lidt se-
nere med at spille og gerne vil have egentlig 
eneundervisning. Det andet er for dem, som 
har spillet lidt længere tid. Kursisterne i Det 
lilla rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, 
da kurset først starter onsdag morgen.

Undervisning
Dette delkursus er for dig, som har spil-
let i kortere tid og gerne vil have fokus på 
undervisning i mindre grupper. Det er her, du 
kan få hjælp til alt det, du ikke har tid til at få 
øvet helt så godt, som du gerne vil hjemme. 
Delkurset oprettes, når vi har nok tilmeldte.

Sammenspil
Dette delkursus er for dig, der har spillet i 
rigtig mange år. Her er plads til hygge, kaffe 
og dejlig musik, helt fri for administration. 
Her har du mulighed for at læne dig tilbage 
og nyde god undervisning i selskab med 
ligesindede.

DET GULE RIGE
Dette rige er for dig, der har spillet i flere år 
og er mere rutineret i orkestret. I dette rige 
kan man for eksempel spille med et par for-
tegn og arbejder mere med klang og intona-
tion. Her vil du lære endnu mere om at spille 
i et orkester, samt videreudvikle dit talent 
praktisk og teoretisk. Dette rige er for eksem- 
pel for dem, der er blevet så dygtige, at de i 
hjemmeorkesteret er begyndt at hjælpe de 
små. Her er en god mulighed for at få udfor-
dringer og blive en dygtigere musiker selv. Når 
du ankommer til Det gule rige, skal du spille 
sammen med en af de søde instruktører, og 
så sætter instruktørerne dig på den stemme, 
du passer allerbedst til.

DET GRØNNE RIGE
Dette rige er for dig, der er en erfaren musi-
ker og nodelæser. Du har meget orkesterer-
faring og har overskud, når du spiller. I det 
grønne rige venter de største udfordringer, og 
derfor er dette rige for de ekstra motiverede 
musikere. Du kommer til at spille brass band 
og tilbydes eneundervisning, men muligvis 
også i mindre ensembler, hvor du skal kunne 
arbejde selvstændigt. Det forventes, at du 
altid møder til tiden og har en blyant med til 
prøverne. Der er integreret instruktøruddan-
nelse som en del af kurset.
Ved tilmeldingen eller snarest herefter får 
du tilsendt et lille stykke musik, som du 
skal forberede. Det skal bruges til at hjælpe 
instruktørerne med at finde ud af, hvilken 
stemme du får allermest ud af at spille. 
Du skal indspille stykket på en lille video, 
som skal sendes til dirigenten senest d. 30. 
september. Det vil være rigtig godt at hjælpe 
os inden denne dato. En uge før kurset vil du 
så modtage stemmefordeling og noder til de 
første stykker, vi skal spille på grønt rige. Det 
er alle i grønt rige, der skal aflægge prøve ved 
at indsende det lille stykke musik. Hvis du af 
en eller anden grund er forhindret i at optage 
og indsende video, skal du tage kontakt til 
delkursuslederen, så finder vi i fællesskab en 
løsning.



MÅLGRUPPE 
Kurset er for alle musikere i FDF, KFUM, 
garder og alle andre, der spiller på et 
brassband-instrument eller slagtøj. 

TID
Start: Lørdag d. 10. oktober kl. 14.00
Slut: Fredag d. 16. oktober kl. ca. 21.00

STED 
Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

PRIS 
Deltagerprisen er 2345 kr. for en hel 
uge og 1545 kr. for en halv uge (kun lilla 
rige). Huslejeandelen udgør for en hel 
uge 369,96 kr. og for en halv uge 184,98 
kr. Medlemmer af FDF vil få støtte til 
transport. Der pålægges et lille gebyr 
for ikke-medlemmer af FDF. Dette sker 
autmatisk ved tilmelding og betaling. 
Husk at kontakte din kreds for at un-
dersøge muligheder for tilskud. Kurset 
er en del af FDFs Lederuddannelse, og 
der betales husleje, der eventuelt kan 
indgå i kredsens kommunale støtte.

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs ambition er 
kursets formål at dygtiggøre FDFs musi-
kere og inspirere til gode musikoplevel-
ser i kredse og orkestre/tambourkorps.

FÆLLESPROGRAM
Orkesterkursus er også fællesoplevelser 
sammen med resten af kurset. Vi spiser 

sammen og har fælles velkomstaften, 
Massed Band (alle deltagere spiller 
samtidigt), gudstjeneste, festaften og 
selvfølgelig den store afslutningskon-
cert. Derudover mødes vi hver dag efter 
aftensmaden til fælles aftenandagt. 
Morgensang foregår i rigerne. Årets 
legetema fortæller vi senere, og vi vil 
gerne, at alle klæder sig ud til festafte-
nen torsdag. Der vil stå meget mere om 
dette i dit deltagerbrev, som kan ses på 
FDF.dk/orkesterkursus, cirka 14 dage før 
kurset starter.

På opdagelse i Vejle – frieftermiddag

Instrumenterne ligger stille tirsdag 
eftermiddag, hvor du vil få tilbudt for-
skellige valgmuligheder som fx bytur, 
biograftur, hygge på skolen og lignende.  

AFSLUTNINGSKONCERT
Kursets finale bliver den store afslut-
ningskoncert. Her er din familie, FDFere 
og alle andre interesserede velkomne 
til at se og høre, hvad vi har arbejdet 
med i løbet af kurset. Afslutningskon-
certen er gratis og bliver afholdt fredag 
d. 16. oktober kl. 18.30–21.00 på Rosborg 
Gymnasium.

OVERNATNING
Overnatning foregår på skolen i klas-
selokaler – der er dog mulighed for 
overnatning på hotel/vandrehjem for 
deltagere over 18 år (man har selv 
ansvar for bestilling, og betaling er for 
egen regning). 

TRANSPORT
Der er ingen fællestransport til eller fra 
kurset. Der tilbydes tilskud til transport 
til medlemmer af FDF fordelt på de otte 
landsdele i FDF. Prisen beregnes ud fra 
landsdelens gennemsnitlige afstand 
til Vejle. Rejsegodtgørelse opgøres ved 
tilmelding og krediteres ved betaling.

DELTAGERBREV
Cirka 14 dage før kursets start kan 
du på FDF.dk/orkesterkursus hente 
deltagerbrev, ugeprogram, dit eget 
delkursusbrev og alle andre praktiske 
oplysninger.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en integreret del af FDFs Le-
deruddannelse, og du får et kursusbevis 
for din deltagelse.

TILMELDING
Tilmelding sker på FDF.dk/tilmeld se-
nest d. 15. september 2020.

KONTAKT
Kursusleder Jan Olav Skogøy
Tlf.: 31 54 00 53
Mail: fdforkesterkursus@gmail.com

Følg med på FDF.dk/orkesterkursus
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Kursus Dato Sted Aldersgruppe Pris Refusion Tilmeldingsfrist Kontakt

7.-8. klassekursus 12.-16. oktober 
2020

Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

For dig, der går i
7. eller 8. klasse

1701 kr. Ja 14. september 2020 Kontaktperson vedr. tilmelding
Anna Buur Vistesen
Tlf.: 41 73 11 90
Mail: anna@FDF.dk

Øvrige spørgsmål op til og under kurset 
rettes til kursuslederne, hvis kontaktop-
lysninger sendes ud med deltagerbrevet.

Seniorvæbnerkursus
Midtsjællands Efterskole

10.-16. oktober 
2020

Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

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

2462 kr. Ja 14. september 2020 Kursusleder Susanne Toft Nielsen
Tlf.: 20 65 00 39
Mail: sus04_5@hotmail.com

Kursusleder Benny Legaard Buur
Tlf.: 20 70 56 34
Mail: blb@FDF.dk

Seniorkursus Vork 10.-17. oktober 
2020

FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved

15-18 år – fra det halvår, 
du fylder 15 år, til det 
halvår, du fylder 19 år.

2463 kr. Ja 14. september 2020 Kursusleder Rasmus Frydensbjerg 
Tlf.: 22 70 37 98
Mail: rasmus@FDF.dk

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

Seniorkursus Sletten 10.-17. oktober 
2020

FDF Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry 
 

15-18 år – fra det halvår, 
du fylder 15 år, til det 
halvår, du fylder 19 år.

2463 kr. Ja 14. september 2020 Kursusleder Jeppe Sølvberg Strauss 
Tlf.: 41 73 11 82
Mail: jss@FDF.dk

Kursusleder Markus Glavind
Tlf.: 23 71 51 65
Mail: markus.glavind@FDF.dk

Orkesterkursus 10.-16. oktober 
2020

Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Fra 9 år 2345 kr. for 
hele ugen. 

1545 kr. for 
en halv uge 
(lilla rige).

Ja 15. september 2020 Kursusleder Jan Olav Skogøy
Tlf.: 31 54 00 53
Mail: fdforkesterkursus@gmail.com

Kursusoversigt
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/uddannelse.

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 fællesska-
bet. Det er på kurserne, dit barn mærker det helt store 
 fællesskabssus, når unge fra hele landet mødes i fantasi-
fulde aktiviteter og sammen skaber minder for livet.

Vi glæder os til at give dit barn store oplevelser på FDFs 
kurser.

Venlig hilsen,

Jonas Kolby Laub Kristiansen
Formand for FDF




