
Kursus for nye og kommende 
ledere i din landsdel
Er du ved at uddanne dig som leder?
Som en del af FDFs grundlæggende lederuddannelse skal du deltage på ”Kursus for nye og kommende ledere”. 
Her får du mulighed for at lære det nationale FDF lidt bedre at kende, møde andre nye og kommende ledere, 
lære mere om et af temaerne fra ”Oplæring i kredsen” og blive lidt klogere på din første tid i FDF.  
Kurset afholdes af FDFs forbundssekretærer.

Hvornår kan du være med?
Er du gået i gang med forløbet ”Oplæring i kredsen”, så er du helt klar til at være med! Om du har en uges eller 
et års lederefaring er ikke væsentligt, bare du har haft de første indledende samtaler med din kredsleder og er 
kommet i gang med et eller flere af de første temaer i din oplæring.

Vær med der hvor det passer dig
Selvom kurserne er placeret i hver enkelt landsdel, er det ikke væsentligt, hvilken landsdel du selv bor og er 
 leder i. Det vigtigste er at du kommer afsted, og er klar til at lære mere om FDF.

Tid
Alle kurserne afholdes kl. 18.30-21.30, så spis tidligt inden du tager afsted.

Tilmelding
På www.event.it/fdf kan du tilmelde dig de enkelte kurser. Der er tilmeldingsfrist en uge før hvert enkelt 
kursusaften.

Landsdel Dato Tidspunkt Sted Adresse
Landsdel 1 torsdag 3. marts 18.30-21.30 Dronninglund Efterskole Slotsgade 10, 9330 Dronninglund

Landsdel 2 lørdag 5. marts 18.30-21.30 Skrødstrup Efterskole Skrødstrupvej 26, 9550 Mariager

Landsdel 3 Kommer Kommer Kommer Kommer

Landsdel 4 Onsdag 6. april 18.30-21.30 FDF Friluftscenter Sletten Bøgedalsvej, 16, 8680 Ry

Landsdel 5 9., 15., 24. marts 18.30-21.30 Sønderborg, Varde og Darum Kommer

Landsdel 6 23. og 30. marts 18.30-21.30 Odense og Fredericia Kommer

Landsdel 7 Torsdag 31. marts 18.30-21.30 FDF Ringsted Havemøllevej 30, 4100 Ringsted

Landsdel 8 Torsdag 31. marts 18.30-21.30 Rysensteen Rystensteensgade 3, 1564 København V
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