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KURSER  
I FDF

FDF.dk/tilmeld

Forår 2023

http://FDF.dk/tilmeld


Når du som ung eller leder deltager på FDFs 
kurser, bliver du en del af et endnu større  
fællesskab, der rækker ud over din egen 
kreds. Et fællesskab hvor vi oplever sammen, 
griner sammen, fordyber os sammen og 
knytter os til hinanden. Uanset om du er ung 
eller leder, er der et kursus, der passer til dig. 
Dette kursuskatalog samler alle kurser i FDF 
for foråret 2023.

På alle kurser står engagerede og nærværen
de instruktører klar til at give dig og de andre 
deltagere oplevelser og minder for livet. De 
skaber rammerne for, at du sammen med nye 
og gamle venner fra hele landet kan 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.

I kursuskataloget kan du læse meget mere 
om alle de oplevelser, der venter dig på FDFs 
kurser dette forår. Vi glæder os til at byde 
netop dig velkommen – uanset om du skal 
af sted for allerførste gang eller allerede har 
rygsækken fuld af uforglemmelige kursus
oplevelser.

FOTOS Thomas Heie Nielsen, Magnus Dahl Jensen, Christian Kyed, Daniel Godsk og Bernt Nielsen 
UDGIVELSE FDFs kursuskatalog udkommer to gange årligt i februar og august.

Kurser for alle!
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Ny tilmeldingsprocedure
Husk at tilmelding og godkendelse til kurser 
nu foregår i FDFs medlemssystem, Med
lemsservice, og kræver login. Deltagere og 
pårørende har hver sin adgang til Medlems
service. Som forælder kan man tilmelde sit 
barn, når man selv er logget på. 

Hjælp vedr. valg af betaler: 
 
•  Faktura til: *kreds* bruges, hvis kredsen 
betaler for dit kursus.

•  Betal nu (med betalingskort) bruges, hvis 
du selv skal betale for dit kursus eller 
har en specifik aftale med kredsen om at 
lægge pengene ud.

•  Anden: bruges kun efter aftale med FDFs 
Forbundskontor.

http://FDF.dk/tilmeld
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KÆRE FDFER I 7. OG 8. KLASSE
Nu starter kursuslivet i FDF! På KursusSTART bliver du 
klogere på dig selv og FDF, får nye fællesskaber, sam
tidig med at kurset forbereder dig på måske at blive 
lederassistent i kredsen. Et kursus er lidt som at være 
på lejr, hvor man får en masse fantastiske oplevelser 
og nye venner fra hele landet, men også lærer om det 
store FDF udenfor kredsen, og tankerne bag FDF.

UDFORDRINGER FOR KNOLD OG KROP
Alle aktiviteter foregår i én samlet gruppe med de øv
rige deltagere. Der er undervisning i kristendom, hvor 
du kommer til at snakke med jævnaldrende om det at 
tro. Der er dramatik, hvor vi leger os frem til en masse 
grin. Og så skal vi snakke om FDFs ambition, værdier 
og pædagogik, og hvorfor det er så fedt at være FDFer. 
Din hjerne vil blive udfordret. Bliver du allerede nu 
forpustet? Det skal du ikke, for din krop bliver også 
udfordret med masser 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 for
tælling, lege og traveture i mørket. På kurset hjælper 
alle til med det praktiske såsom madlavning, rengøring 
og opvask. 

BÅDE SJOVT OG TRYGT 
Det bedste af det hele er, at det er både sjovt, spæn
dende og trygt at tage på KursusSTART. Det er et lille 
kursus, hvor alle lærer hinanden rigtig godt at kende, 
så man senere kan tage på andre kurser i FDF og alle
rede på forhånd kende nogle af de andre.

BLOT ÉT MINUS 
Der er kun et enkelt minus – du kan  
kun deltage på et KursusSTART én  
gang. Det gode er, at du får en  
oplevelse for livet, og at kurset  
forbereder dig til masser af andre  
kurser i FDF bagefter.

INFO TIL FORÆLDRE 
FDF gennemfører årligt fem ugekurser for unge i 7.8. 
klasse. Kurserne ligger i de fleste skolers ferie. Hvis 
dit barn skal på kursus i en undervisningsuge, opfor
drer vi jer til at søge om fritagelse fra undervisning ved 
skolens ledelse. I kan vedlægge denne indbydelse som 
dokumentation. 

Erfaringen viser, at en overvejende del af deltagerne 
på FDFs kurser, foruden at få fantastiske venskaber 
og blive klogere på dem selv og verden, senere i livet 
påtager sig et lederansvar i foreningslivet. 

I FDF er KursusSTART første trin i landsforbundets 
lederuddannelse, og supplerer således den lokale 
uddannelse, som mange af deltagerne også er ved at 
begynde på i deres kreds.

Kursusprogrammet indeholder det bedste i nutidigt 
dansk foreningsliv. Både i undervisningen og det øvrige 
samvær fokuseres der på dannelse og deltagernes 
adfærd i forhold til fællesskabet, samfundet og natu
ren. I teori og praksis øver deltagerne sig i at lede og 
organisere for derved at opnå en forståelse af, hvad 
medbestemmelse og medansvar betyder i et forpligti
gende fællesskab. 

Der gives i programmet særlig prioritet til  
følgende områder: 
  
  Kristendomskundskab 

   Friluftsliv, natur og orientering 
 

   Sang og musik 
 

   Leg og bevægelse

 
Det er KursusSTARTs formål at: 
 
   Give deltagerne en indføring i kristendommens 

grundbegreber samt en oplevelse af kristendommen 
som nærværende og betydningsfuld. 

   Bevidstgøre deltagerne om deres muligheder og an
svar som unge i et moderne demokratisk samfund 
og som medlemmer af en demokratisk organisation. 

   Give deltagerne en forståelse af FDFs ambition og 
generelle værdier samt styrke deltagernes engage
ment i det lokale foreningsarbejde.

I PÅSKEN ER KURSUSSTART ÉT STED
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Hardsyssel Efterskole
Hardsyssel Efterskole er en af FDFs tre  
efterskoler, der ligger nær Struer.

Hardsyssel Efterskole 
Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer

Kursusledelse 
Nicolai Pelzer 
Tlf: 23 27 20 67 
Email: nicolaipelzer@FDF.dk

Anna Nielsen 
Tlf: 22 55 22 04 
Email: annanielsen@FDF.dk

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



Seniorvæbnerkursus KE
Aldersgruppe 13-15 år

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Kongeådalens Efterskole

5.-10. april 2023

PRIS 
Grundprisen pr. deltager er 1.858 kr. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset. 

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt  
kursustilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion  
fra kommunen, udgør huslejeandelen for  
KursusSTART 616,63 kr.

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

TILMELDING 
På kurset er der højst plads til maks. fem  
deltagere fra hver kreds for at sikre bedst 
mulig gruppedynamik. 

Jo hurtigere du tilmelder dig, desto større 
chance har du for at komme med. Du skal 
tilmelde dig senest d. 10. marts 2023 via  
FDF.dk/tilmeld. 

Tilmeldingen er bindende. Afbud accepteres 
kun ved dokumenteret sygdom.  

TRANSPORT 
Der er fællestransport fra Struer Station. 
Instruktørerne er på stationen i god tid, klar 
til at tage imod dig. Nærmere tidspunkt følger 
i deltagerbrevet.

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

DELTAGERBREV 
Senest ti dage før kursets start får deltager
nes forældre et deltagerbrev på mail med 
flere praktiske oplysninger. Hvis du ikke kan 
finde det i din indbakke, så er det muligt, at 
det er havnet i dit spamfilter. Ellers kan du 
efterspørge det hos den pågældende kursus
leder. Se kontaktoplysninger på forrige side. 

KURSUSBEVIS 
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, og 
du får efter kurset et kursusbevis. 

FOTOTILLADELSE 
Med din tilmelding tillader du offentliggørel
se af billeder taget af dig på kurset på FDFs 
hjemmeside og i andre af FDFs medier. 

Ønsker du ikke dit billede offentliggjort, skal 
du skrive det i forbindelse med din tilmelding.

PRAKTISK INFO
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PRAKTISK INFO
TID
Kursusstart: Onsdag den 5. april kl. 20:00 
på Brørup station. Der vil være fællestrans
port til alle fra Brørup station  uanset om 
man ankommer med tog eller ej. 
Kurset slutter: Mandag den 10. april  
kl. 09:25 På Kongeådalens Efterskole  
hvorefter der går busser til Brørup station 
med ankomst kl. 09.40. 
 

STED 
Kurset foregår på Kongeådalens Efterskole 
beliggende i Sønderjylland på Dovervej 19, 
6660 Lintrup. Skolen har en stærk tilknyt
ning til FDF  og til hverdag danner den ram
me 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
Grundprisen pr. deltager er 2.082 kr. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset. 
Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt 
kursustilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/
fundraising/uddannelsespuljen 
Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion 
fra kommunen, udgør huslejeandelen for 
Seniorvæbnerkursus KE 667 kr.

DELTAGERBREV
I ugen op til kurset vil der blive udsendt et 
deltagerbrev til den email, der er oplyst 
som kontaktmail. I brevet kan du se, hvil
ken gruppe du er kommet i, rejseinforma
tioner, pakkelister og anden nyttig infor
mation. Efter kurset bliver der udleveret et 
kursusbevis.

KONTAKT
Dette års kursusledere er Mads Wermuth, 
Kristian Rieland Vemmelund og AnneLene 
Wermuth. 
Har du spørgsmål til kurset kan disse 
sendes til kursusledelsen på mail kursus@
keskole.dk eller kursets facebookside: Se
niorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole.
På facebooksiden vil der løbende komme 
opdateringer, og der tælles ned til kurset.    

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og klar til en påske med fede ak
tiviteter, fællesskab og nye venskaber på tværs af hele 
landet? Så sidder du lige nu med indbydelsen! 

På Seniorvæbnerkursus Kongeådalens Efterskole er 
over 40 instruktører klar til at lave de fedeste aktivi
teter 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 alle de 
andre seniorvæbnere fra hele landet.

Mange hilsner fra kursusledelsen Mads Wermuth,  
Kristian Rieland Vemmelund og AnneLene Wermuth

FORMÅL
Formålet med seniorvæbnerkurset er:

   At seniorvæbnere fra hele landet mødes og oplever 
et FDFfællesskab.

   At seniorvæbnere oplever FDF aktiviteter med ud
gangspunkt i FDFs værdigrundlag, som giver delta
geren kompetencer, de kan bruge hjemme i kredsen.

    At møde seniorvæbnere med en vedkommende  
forkyndelse, der vækker eftertanke.

VALG AF GRUPPE
På kurset skal du være i en gruppe, hvor I skal lave ak
tiviteter sammen. Gruppen skal du vælge på forhånd. 
Her i indbydelsen finder du 11 spændende grupper, 
som du kan vælge imellem  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 til dig! 

Ved hver gruppe finder du et barometer. Barometeret 
beskriver, hvor meget fysisk aktivitet der er i gruppen. 
Der er tre niveauer, hvor 3 er det højeste. 
 
Ved hver gruppe er der et barometer, hvor mellem 1 og 
3 felter er fyldt ud. Barometeret beskriver, hvor hård 
gruppen er, eller hvor stærkt det skal gå. 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 natte
søvn og kan bedst med et gruppeprogram i faste 
rammer. Her kan alle være med! 

2   Du er ikke bange for at gå 8 km. eller holde dig klar 
til en uventet opgave. Du ser frem til en fantastisk 
påske med både stille og vilde udfordringer. 

3   Du er altid på vej  og ser kun fremad. Du kan sag
tens bevæge dig i 16 timer om dagen, 3 timer om 
natten og spise din aftensmad på farten. Du forven
ter at sove dig igennem den første uge efter kurset.

ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle seniorvæbnere i alderen 1315 år – fra 
det halvår du fylder 13 år, til det halvår, du fylder 15 år.

GRUPPER

Big business   
Synes du, at slipseknuder er vigtigere end 
råbåndsknob? Ser du Løvens Hule og tænker: 
”Sikke nogle amatører”? Så er denne gruppe lige 
noget for dig!

I denne gruppe vil du sammen med andre 
kæmpe om at bygge det største forretningsim
perium. Du vil på aktiviteter og løb, baseret 
på forskellige markeder og brancher, indtjene 
kapital til at forstørre jeres imperium og magt. 
Gruppen har fokus på spilteori, strategi og 
selvfølgelig business.

Det er ikke nemt at blive den største  du kan 
risikere at blive udfordret fysisk og at skulle 
tage beslutninger under pres. Denne gruppe er 
for dig, der er konkurrencedrevet og vil give den 
en ekstra skalle for at slå de andre hold.

Der er kun en, som til sidst kan være den rigeste 
på excelarket  er det dig?

Gruppen sover og spiser ude.

Barometer:

1

 Remake, Redo, Reuse
Smider dine forældre også ting ud, som du el
lers synes har stort potentiale til andet end en 
tur i skraldespanden? Er du også vild med den 
nye upcyclingtrend? Har du enten meget erfa
ring med dette eller ingen erfaring, så vil denne 
gruppe helt klart være noget for dig!

I gruppen skal vi prøve kræfter med vores kre
ative hjerner. Vi skal arbejde med forskellige 
gamle ting og forvandle dem til nye, som kan 
bruges. Vores aktiviteter vil både foregå uden
for og indenfor. Så elsker du at være kreativ og 
udvikle noget nyt ud fra noget gammelt, så meld 
dig på denne gruppe.

Gruppen sover og spiser inde.

Barometer:

3

Vejen til El Dorado  
Forestil dig dette: Du er i 1500tallets Spanien. 
Dig og din hustlerven Miguel har et gamblerpro
blem. I vinder på “mirakuløs” vis et skattekort til 
El Dorado i et terningspil. MEN! så opdager dine 
modstandere, at I har snydt, og du bliver nødt til 
at flygte og gemme dig i en tønde. Inden du ved 
af det, er du ombord på et skib, som har kurs 
mod Sydamerika. 

I gruppen vil vi følge handlingen i filmen “Vejen 
til El Dorado”. Vi skal sejle over Atlanten som 
blinde passagerer. Vi skal være guder for folket i 
den nye verden.

Så hvis du føler dig eventyrlysten, guddommelig 
og ELSKER guld, er dette gruppen for dig!

Gruppen sover ude og spiser som udgangs
punkt inde.

Barometer:

2

Robotterne kommer! 
“Robotterne kommer!”. Dette er blevet sagt i 
mange år, og med de seneste års udvikling er 
robotterne både bedre til skak, kunst og hvem 
ved  måske FDFløb? Hvis robotterne allerede 
er klogere end os, hvorfor så ikke bare lade  
dem bestemme alt? “If you can’t beat them,  
join them”.

I denne gruppe vil vi lade kunstig intelligens 
tage beslutninger, planlægge løb og komme med 
forslag til aktiviteter på vores vegne. Vi vil både 
i samarbejde med og mod, planlægge aktiviteter 
ud fra en kunstig intelligens forslag samt arbej
de med uforudsigelighed og tilfældigheder.

Gruppen sover og spiser inde.

Barometer:

4

Kursusrouletten 
Kender du det, når man gerne vil på kursus, men 
alle grupperne lyder bare så gode, at man slet ikke 
kan vælge imellem dem? Bare rolig  det gør vi 
også! Derfor har vi lavet den perfekte gruppe til dig, 
som står og er helt på bar bund. På kursusrouletten 
kommer I til at prøve kræfter med vores super fede 
fortolkninger af, hvad man kunne opleve på de andre 
grupper. Så vil du forhåbentlig næste gang ikke være 
i tvivl om, hvilken gruppe der passer perfekt til dig.

Gruppen kommer til at lave aktiviteter med ud
gangspunkt i de andre gruppers temaramme, hvilket 
vi primært vil gøre udenfor. Det betyder også, at der 
kommer til at være aktiviteter med både meget højt 
aktivitetsniveau  samt noget mere stillesiddende. 
Vær klar på lidt af hvert!

Gruppen sover ude, men spiser inde.

Barometer: 

5
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Seniorkursus Vork
Aldersgruppe 15-18 år

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Lejrcenter Vork

5.-10. april 2023

GRUPPER

Imposters
Er du vild med spil som “Among Us” og “Varulv”? 
Elsker du at lyve og manipulere, og ved du altid, 
hvornår dine venner ikke er ærlige? Så er du 
måske den ultimative Imposter, vi leder efter. Vi 
skal her konkurrere i flere discipliner for at få så 
mange point som muligt, men pas på  for der 
er nogen iblandt jer, der vil gøre alt for at spole
re den store plan. 

Du kommer gennem ugen til at arbejde med et 
gennemgående pointsystem. Du skal både være 
god til at spotte, hvem der arbejder imod dig og 
samtidig holde dig under radaren, når det er din 
tur til at være Imposter. Så øv dit pokerface og 
tilmeld dig gruppen.

Gruppen sover og spiser ude.

Barometer: 

6
Dum, Dummere,  
Dummest 
Hvor dumt kan noget egentligt blive? Giver det 
mening at spise suppe med en ispind? Er smør 
godt at støbe ting i? Kunne frosne grøntsager være 
det perfekte stykke legetøj? Vi vil prøve at finde 
svaret på, hvor dumheden sætter sine grænser, og 
på hvor åndsvagt noget egentligt kan blive.

I denne gruppe kommer vi til at lave aktiviteter, 
som I med sikkerhed ikke har prøvet før, og som 
alle kan være med på. Der kommer til at være fo
kus på fællesskab og på at hygge sig i en gruppe, 
hvor vi skal have det dumt på en sjov måde. Så 
hvis du er klar til at lade hjernen blive derhjem
me for en stund og tage ud lave noget dumt og 
åndssvagt, så er det her gruppen for dig.

Gruppen sover og spiser inde

Barometer: 

7

Raaamaaasjaaang
Ding, dong, dang

Om et øjeblik ankommer vi til DR Ramasjang. Alle 
passagerer bedes spænde sikkerhedsselen, da 
det er et land med masser af sjov og god tjubang!

Er du ligesom os udstyret med en barnlig sjæl, 
og har du altid drømt om at bruge din påske med 
alle dem, du kender fra Ramasjang? Vi skal rundt 
i Ramasjang og lege en masse gakkede lege. Vi 
skal lave ballade med Emil fra Lønneberg, grine 
med Gurli Gris og tælle med Hr. Skæg.

Alle er inviteret  så kom og leg med os!

Gruppen sover og spiser inde, men bevæger  
sig udenfor.

Barometer: 

8

Music 4 life 
Har du en rockstjerne i maven? Eller drømmer 
du om det professionelle liv som clavesspiller? 
Så er det her gruppen for dig!

Her spiller du i grupper med andre, derfor er det 
lige meget, om du er begynder, øvet eller spe
cialist i dit instrument  alle hjælper hinanden 
med at blive bedre. Du får også hjælp og vejled
ning af dygtige instruktører, som selv har musik 
helt ind i knoglerne og med masser af erfaring. 
Så kom og spil med, hvis du vil lære glæden ved 
at spille musik!

Gruppen sover og spiser inde.

Barometer: 

10
Dit Værste Mareridt 
Du vågner med et sæt, du har koldsved og er 
skrækslagen! Du har lige haft et mareridt, hvor 
du falder ned i dybet, har været på flugt fra 
monstre eller er faret vild i en mørk skov. Du er 
fanget i dine værste mareridt, og for at slippe fri 
må du se din frygt i øjnene. 

Du vil på gruppen blive udfordret i grænseover
skridende, skræmmende og mystiske aktiviteter 
med et højt aktivitetsniveau. Det bliver hårdt 
både fysisk og psykisk. Du skal kunne gå ture 
med turrygsæk og nogle gange også med al din 
bagage. Gruppen laver ikke selv mad. Du bliver 
nødt til at være vågen mange timer i døgnet for 
at slippe fri fra dit værste mareridt.

Gruppen sover og spiser ude.

Barometer: 

11

Lejrliv 2,0
Er du typen der er til flammer, fløde og fabelag
tige friluftsoplevelser? Så er dette gruppen for 
dig! Vi tager udelivet til næste niveau, og gør alt 
det I ikke når derhjemme I hverdagen. Er du fyr 
og flamme så fat flintestålet, for vi skal ekspe
rimentere med forskellige typer af bål. Bål til 
mad, bål til hygge og bål til finsk svedehytte! 

Når vi bliver trætte af røg (#aldrig), så skal vi 
udforske andre dele af friluftslivet. Vi skal bygge 
vores egen lejr. Alt det du elsker ved friluftsliv – 
bare bedre!

Vi sover selvfølgelig ude og spiser ude.

Barometer: 

9

10     KURSUSKATALOG FORÅR 2023     SENIORVÆBNERKURSUS KE

SENIORVÆBNERKURSUS KE

SENIORKURSUS VORK     KURSUSKATALOG FORÅR 2023     11

321

321

321

321 321

321

http://FDF.dk/tilmeld


12     KURSUSKATALOG FORÅR 2023     SENIORKURSUS VORK SENIORKURSUS VORK     KURSUSKATALOG FORÅR 2023     13

VELKOMMEN TIL SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV
Du sidder her med indbydelsen til forårets suverænt 
fedeste oplevelser. Snart mødes en masse unge men
nesker i Vejle for at begive sig afsted mod Seniorkur
sus 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 kursus
deltager. Du får både det store sus, men også tid til 
fordybelse 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 FDFvitaminindsprøjtning 
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 Vorkånden. 

Når du kommer på Vork, bliver du en del af Vorkfami
lien. 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, 
accepterer 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 senio
rer 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 Seniorkursus 
Vork, Kursusledelsen.

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
Så kan det være svært at forstå og forklare, hvorfor 
seniorkursus er så særligt og fantastisk  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 an
derledes aktiviteter, som du aldrig har prøvet dem før. 
Det kan være enormt grænseoverskridende og over
vældende første gang, men vi vil gøre vores bedste for 
at hjælpe dig godt på vej, så du kan få den bedst muli
ge oplevelse. Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe 
dig, der ikke har været her før. Der er mange nye se
niorer med hver gang, så du er ikke alene om at være 
ny. Der vil være dygtige instruktører, som er FDFlede
re fra hele landet, til at tage imod dig med åbne arme 
 klar på leg såvel som læring og udfordringer. 

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. På den måde kan vi sammen lave det fedeste 
seniorkursus. Du vil opleve, der bliver forventet, at 
du giver dig det ypperste, 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, og netop det gør sammenholdet og 
fællesskabet stærkere.  

FORRYGENDE FÆLLESPROGRAM
Vi tror på ̊, at der gemmer sig uforglemmelige stjerne
stunder i et gennemtænkt fællesprogram. Derfor har vi 
på Seniorkursus Vork ekstra stort fokus på fællespro
grammet og ser værdien i at lære hinanden at kende 
på tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du mindes an
dagter og gudstjenesten, hvor der var tid til ro og 
eftertænksomhed under åben himmel. Du vil huske 
trætheden efter et actionpacked løb, de tunge 
danseben efter en vild fest og du vil huske de le
gendariske 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: Første del er en 
introduktion til gruppens tema og univers. Anden del 
er en mere konkret beskrivelse af gruppens aktivi
teter; hvordan man sover, spiser, og på hvilke måder 
du bliver udfordret. Det betyder, at du som deltager 
skal sætte dig ned og læse gruppebeskrivelserne 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 præcis har fokus 
på, kan du benytte dig af de tre keywords og del 2, 
som beskriver gruppen mere konkret. Hvis det sta
dig er uklart, er du velkommen til at sende en mail til 
kursuslederen. 

Du kan vælge mellem syv forskellige grupper, som 
hver især har: 
   Ca. 1218 deltagere.
   Tre 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 imødekomme 
dine ønsker. Oftest vil du få din første eller an
denprioritet, 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.

TIL FORÆLDRE/KREDSLEDER 
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 betaler sig! Seniorkurser er med til at 
fastholde seniorerne og give energi til kredsarbejdet. 
Deltagerne vil styrke deres kompetencer på en lang 
række områder, som er værdifulde på det personlige 
plan  men også i skolen, på arbejdet og ikke mindst i 
FDFkredsen. 

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.

KURSETS FORMÅL 
Det er FDFseniorkursernes formål at:

   Give seniorerne en oplevelse af FDFs værdigrundlag 
og lederideal.

   Møde seniorerne med andagter, der giver eftertanke.

   Styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet. 

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

   Lade seniorerne opleve et stærkt og givende  
fællesskab. 

Amalie Bjerre Falkesgaard

Emma Thoftgaard Nielsen



TID OG STED 
Start: Onsdag d. 5. april kl. 14.00, 
på Vejle station.

Slut: Mandag d. 10. april kl. 12.00,  
på Vejle station.

STED
FDF Lejrcenter Vork 
Vork Bakker 12 
6040 Egtved

ALDERSGRUPPE
Alle seniorer i alderen 1518 år. Er du i tvivl, 
om du er gammel nok eller for gammel, så 
kontakt gerne kursusledelsen.

PRIS
Grundprisen pr. deltager er 2.207 kr. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt 
kursus tilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion fra 
kommunen, udgør huslejeandelen for Senior
kursus Vork 739,27 kr.

TRANSPORT
Der er fælles transport til og fra Vork fra Vejle 
station. Det er her kurset starter og slutter, og 
det er derfor ikke muligt at ankomme direkte 
på Vork. Du skal selv sørge for at komme til 
Vejle Station med planmæssig ankomst  
senest onsdag d. 5. april 2023 kl. 14.00. 

Hjemtransport fra Vejle Station med plan
mæssig afrejse tidligst mandag d. 10. april 
2023 kl. 12:00.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 10. 
marts 2023. 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 deltageraf
giften. Tilmeldingen foregår elektronisk på 
FDF.dk/tilmeld. Husk at tale med din kredsle
der og dine forældre inden du tilmelder dig. 

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.

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

FØLG MED
Instagram: @seniorkursusvork 
Facebook: facebook.com/SeniorkursusVork

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

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

Amalie Bjerre Falkesgaard 
Tlf.: 22 25 48 08 
Email: amaliebf@hotmail.com

PRAKTISK INFO
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GRUPPER

Myternes Land
Fantasi | Leg | Fortællinger

Lige så længe, der har været mennesker, har der 
også været fortællinger. Engang vidste alle, at 
naturen var hjem for andre mystiske eksistenser 
end kun mennesker og dyr. I dag er det kun de 
særligt udvalgte, der besidder denne viden.

For få år siden blev der fundet en mystisk portal 
nær Vork. Portalen giver adgang til en anden 
dimension, hvor de eventyromspundne væsner, 
der eksisterer iblandt os, er synlige for det men
neskelige øje. Indtil nu har portalen ikke været 
kendt for offentligheden, men ForskningsCen
terVork søger nu modige og eventyrlystne frivilli
ge, der tør begive sig ind gennem portalen og 
indsamle data om væsnerne. Skal det være dig?

I gruppen Myternes and skal vi udforske en sjov 
og fantasifuld temaramme, hvor folkeeventyr og 
virkelighed smelter sammen – primært i dagti
merne, men af og til også om natten. Vi kommer 
til at lege, samarbejde og være i naturen, hvor vi 
også sover og spiser. Du vil som deltager opnå 
større forståelse for betydningen af fortællinger 
og kreativ leg, som du kan tage lige med hjem 
og bruge i kredsen. Gruppen er for alle, der har 
modet og fantasien med sig – og som ved, at 
der er en snert af sandhed i alle eventyr!

1

Vorkminoen
Vandring | Fordybelse | Udholdenhed

Kom med på dit livs vandring, hvor vilje, tro og 
gode sko kan flytte bjerge. På Vorkminoen forla
der vi hverdagens gøremål, og vandrer os tætte
re på eventyr og ro gennem adskillige kilometer 
og sjove aktiviteter. Du vil med garanti komme 
til at udforske nye sider af dig selv, og mærke 
fællesskabets sus, når adrenalinen og viljestyr
ken tager over. 

Som ægte pilgrimme vandrer vi ofte hele dagen 
før vi når frem til et herberg og finder et varmt 
måltid mad, et bad og en lun seng. Vi skal 
udforske terrænet, lege og afprøve forskellige 
gangarter. Derfor er gode sko og knæ en forud
sætning for dette kursus. Gruppen sover inde og 
spiser både inde og ude. 

Vi glæder os til en vandreeventyr med dig!

3

Realitytjek 
Udfordring | Leg | Roller

DER’ BREV!

Har din største drøm også altid været at blive 
realitystjerne? Det har du muligheden for nu. 
Vi kommer til at bevæge os gennem en masse 
realityprogrammer i løbet af hele ugen  ek
sempelvis Divaer i junglen, Landmand søger 
kærlighed, Korpset, Paradise Hotel, Nybyggerne, 
Til middag hos og Robinson. Så hvis du mangler 
lidt drama i dit liv, er Realitytjek stedet for dig. 

Som deltager i gruppen vil du blive udfordret 
fysisk og mentalt, når du træder ind i en anden 
virkelighed i realitytemarammen. Det  kræ ver 
nemlig mod at stille sig frem både som sig 
selv og i en rolle. Gruppen sover og spiser som 
udgangspunkt indenfor, men man ved jo aldrig, 
hvad der står i næste brev. Vi sover helst om 
natten, men nataktivitet kan forekomme. Du 
skal kunne bære din egen bagage og gå med 
det. Forvent et skiftende aktivitetsniveau i både 
højt og lavt gear. Du vil få mange ideer med 
hjem til aktiviteter til kredsens næste sommer
lejr og inspiration til at arbejde indenfor forskel
lige temarammer.

2

En for alle, Alle for en 
Fællesskab | Samarbejde | Grænser

Er du klar til at udfordre dig selv fysisk og men
talt i fællesskab med andre? Så er gruppen ”En 
for alle, alle for en” lige noget for dig!

Er du en holdspiller eller mere en lone wolf? I 
gruppen vil din fællesskabsånd blive testet og 
dit sande jeg vil blive afsløret. Gennem menta
le og fysiske udfordringer vil dit mod blive sat 
på prøve, og du vil blive testet i, hvor langt du 
egentligt vil gå for gruppens ve og vel. I gruppen 
vil vi øve os i at tænke ud af boksen, skubbe til 
individuelle grænser og behov og opleve hvor
dan kroppen reagerer, når den bliver presset på 
forskellige måder.  

Som deltager skal du være klar til at løbe to 
kilometer, gå med egen oppakning samt sove 
og spise ude. Vi vil spise og sove ude, og der vil 
forekomme nataktiviteter. Så hvis du er klar til 
at udfordre dig selv og lære af andre i et fælles
skab, så tilmeld dig ”En for alle, alle for en”. Vi 
glæder os til at have dig med på vores eventyr!

4
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Seniorkursus Sletten
Aldersgruppe 15-18 år

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Friluftscenter Sletten

5.-10. april 2023

GRUPPER

Bag fjendens linjer 
Mysterier | Skarpsindighed | Teamwork

Natten er sort, du ligger på lur i græsset og 
overvåger enhver bevægelse. 

Pludselig ringer din telefon  argh, du har glemt 
at sætte den på lydløs! Missionen må afbrydes 
og alt er tabt. Men frygt ikke! På kun en uge vil 
du blive oplært i alt, hvad man skal vide som 
spion. Du får muligheden for eksklusiv træning, 
der kan udruste dig til at begå dig bag fjendes 
linjer og sammen med resten af dit hold, skal 
du ud på en mission, som kun en ægte spion 
kan løse.

Gruppen sover ude, men spiser indendørs. Der 
vil forekomme natteaktiviteter i løbet af ugen, 
og da gruppen sover forskellige steder rundt i 
området, kræver det, at du selv kan bære din 
oppakning. Gruppen vil være fysisk aktiv i løbet 
af ugen, men det vil være på et niveau, hvor 
alle kan være med. Gruppen vil have fokus på 
forskellige færdigheder omkring samarbejde, 
kodeløsning og spionage. 

5
Naturretrætet  
Fordybelse | Natur | Kreativitet

Længes du væk fra den urbane bilos og støj fra 
byen, eller ønsker du bare en detox fra hver
dagens travlhed? Så er naturretrætet noget for 
dig! Her får du hænderne ned i den jydske muld, 
mærker vinden i træerne og får stressniveauet 
helt i bund. Der er tid til ro og refleksion, mens 
du bruger dine hænder til noget nyt og kreativt. 
Du kommer til at forelske dig i naturen, så du 
ikke kan lade være med at bruge den bagefter. 

På Naturretætet tager vi den med ro og nyder 
naturen omkring os. Vi sover udenfor, men prø
ver forskellige lækre sovemuligheder af. Du får 
godt med søvn, men en enkelt nat vil vi opleve 
naturen i månen og stjernernes skær. Vi hygger 
os med at lave lækker mad udenfor, men vil un
dervejs også smage på køkkenets specialiteter. 
Pak vandtæt og praktisk, da du skal bo tæt med 
andre, og vi skal være lidt mobile. Der vil være 
små lektioner i friluftsfærdigheder, som du kan 
tage med dig hjem og måske bruge i kredsen. 

6
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Darwins Udvalgte 
Overlevelse | Samarbejde | Lederskab

Siden tidernes morgen er det kun de bedste 
af de bedste, som har overlevet tidens tand. 
Charles Darwin, evolutionsteoriens alfader, 
konkretiserede den bedste til at være den 
bedste, til at banke de andre, spise en masse 
og forplante sig. Med menneskenes frembrud 
er tingene dog vendt på hovedet og kravene har 
ændret sig  men hvad vil det sige? Hvad kræ
ver det at være den bedste af de bedste? Det 
er ikke til at sige, hvad der vil definere, at den 
bedste overlever, men mon ikke det er et plus, 
hvis du har hjerne, styrke, kreativtankegang, 
viljestyrke og måske noget helt specielt? Det 
skal vi finde ud af på Vork P23. Har du, hvad 
det kræver? 

Som en af Darwins Udvalgte skal du forven
te at sove og spise ude. Gruppen vil primært 
sove i telt, og der vil være aften/nat aktiviteter. 
Derudover forventes det, at man minimum kan 
løbe 5 km og gå med sin egen oppakning 10 km. 
Darwins Udvalgte er en gruppe med fokus på 
personlig udvikling, grænseafprøvning og udvik
ling af samarbejdsevner. I gruppen vil man blive 
udfordret i en gruppesammenhæng, men også 
alene. Gruppen vil have et højt tempo og byde 
på både fysisk og psykisk pres.

7
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SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til en af påskens su
verænt 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 FDFvenner! 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 hundrede unge 
igen kursusilden på Sletten, og nu kan du være med 
til at bære den videre gennem de mange oplevelser, 
tradition og fællesskaber på kurset. Traditioner 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 hører til. 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 tusin
der af idéer, der vokser på FDF Seniorkursus 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 hinanden. Vi mener, at FDF Seniorkur
sus 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.

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor seniorkursus er så fantas
tisk, er nærmest en umulig opgave. For når man prøver 
at forklare det, så forestiller du dig enten aktivi teterne, 
som de ville se ud hjemme i din kreds eller måske 
sammen med dine venner, men på senior kursus 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 over
vældende 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 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 op
gaver, 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 kursusledelsen og høre, hvad det 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 kursusmak
ker, 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. 5. april 2023.

Morten Overgaard

Jeppe Sølvberg Strauss

GRUPPEVALG
Sådan læser du beskrivelsen af grupperne og vælger 
de tre grupper, som passer til dig. Gruppebeskrivel
sen består af to dele: Første del er en introduktion til 
gruppens tema og univers. Anden del er en mere kon
kret 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 grup
pers 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 
keywords og del 2, som beskriver gruppen mere kon
kret, og hvis det stadig er uklart, er du velkommen til 
at sende en mail til kursuslederen. På kurset gør vi alt, 
hvad vi kan, for at imødekomme dine ønsker. Oftest vil 
du få din første eller andenprioritet, men hvis grup
peønskerne 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 velkomst
mailen, 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 Slet
ten 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 udfordringsniveau vil du 
kunne forvente at sove væsentligt mindre end du 
plejer, og at du skal kunne gå lange vandreture med 
fuld oppakning.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 1624 deltagere i hver gruppe og tre 
instruktører. Gruppen er sammen hele ugen. Alle grup
per 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.

KURSETS FORMÅL
Seniorkursus Sletten er en del af FDFs Leder
uddannelse. Det er seniorkursernes formål at:

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

   Give seniorerne et indblik i FDFs ambition  
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.



TID 
Start: Søndag d. 5. april 2023 kl. 14:00 på 
Skanderborg Station. Bemærk at busserne 
kører fra Skanderborg Station kl. 14.00, så 
mød op i god tid.

Slut: Lørdag d. 10. april 2023 kl. 11.00 på 
Skanderborg Station. Du kan tidligst nå et tog 
efter kl. 11.00.

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

STED
Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

ALDERSGRUPPE
Kurset er for alle seniorer i alderen 1518 år. 
Er du i tvivl, om du er gammel nok eller for 
gammel, så kontakt gerne kursusledelsen.

PRIS
Grundprisen pr. deltager er 2.207 kr. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt  
kursustilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion fra 
kommunen, udgør huslejeandelen for Senior
kursus Sletten 739,27 kr.

PRAKTISK INFO
TRANSPORT
Der er fælles transport til og fra Sletten fra 
Skanderborg station. Det er her kurset starter 
og slutter, og det er derfor ikke muligt at an
komme direkte på Sletten. Du skal selv sørge 
for at komme til Skanderborg Station med 
planmæssig ankomst senest søndag d. 5. april 
2023 kl. 14.00. Hjemtransport fra Skander
borg Station med planmæssig afrejse tidligst 
lørdag d. 10. april 2023 kl. 11:00. Bestil gerne 
pladsbilletten allerede nu.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 5. 
marts 2023. 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 
bruger ved tilmelding, og vil også blive lagt 
på hjemmesiden FDF.dk/sks. Hvis du ikke 
lige kan finde det 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  
kursuslederne.

Jeppe Sølvberg Strauss 
Tlf.: 23 84 64 24 
Email: jss@FDF.dk

Morten Overgaard 
Tlf.: 51 26 13 56 
Email: mo@FDF.dk 

GRUPPER

Hvad laver vi i det  
gamle Egypten?!
Samarbejde | Tema | Egypteri 

Hvad er der dog sket? Det ene øjeblik var vi til 
fest hos den skøre Professor X, og det næste var 
vi i det ældgamle Egypten?! Den der mærkelige 
maskine, der stod hos professoren, må have 
været en tidsmaskine, som har sendt os alle
sammen på en rejse tilbage i tiden. Vi er nødt til 
at samarbejde og bruge alle vores kompetencer, 
hvis vi skal finde ud af, hvordan vi kommer hjem 
igen. Vi er en blandet flok af meget forskellige 
mennesker med forskellige kompetencer, så det 
kan godt blive en udfordring… Mon det lykkes?

Gruppen kræver lyst til at lege med og leve sig 
ind i temarammen, som vi konstant befinder os 
i. Vi sover og laver aktiviteter ude og har stort 
fokus på samarbejde. Vi har fast base og søvn  
vil ikke være en mangelvare, men kan ligge på 
alle tider af døgnet, da der kan forekomme 
nataktiviteter. Du skal dog stadig kunne bære 
alle dine ting på ryggen. Nogle af aktiviteterne vil 
have et fysisk højt aktivitetsniveau, men alle vil 
kunne være med og der vil være tid til pauser.

Du forventes at kunne bære din bagage  
hele ugen.

1

Crash Landing
Pionering | Samarbejde | Rumrejse

TILBUD! Netop nu får du 17% rabat på jomfrurej
sen i vores nye rumskib iCarus til Kepler438b. 
På rejsen vil du og dine medpassagerer være 
indlogeret i rumskibets luksuskahytter. Og bare 
rolig, tiden frem til vores destination bliver ikke 
kedelig; vi har både et vandland, lækre restau
ranter og førsteklassesunderholdning undervejs.

Turen er inklusiv en rumvandring på Kepler438b 
ved ankomst. Skibet er den nyeste generation 
og supersikkert, derfor kan du roligt hive alle 
dine venner med!

Gruppen sover ude i telte de fleste nætter, og 
deltagerne kan forvente nok søvn. Vi spiser 
ude og får primært dinnertrans til aftensmad. 
Man skal selv kunne bære sin bagage rundt på 
Sletten, dog ikke hele tiden. Man kan med fordel 
tage en mindre turrygsæk med. Aktivitetsni
veauet vil være mellemhøjt, både med vandring 
og pionering. Pionering er en stor del af grup
pens program, og alle kan være med. Gruppen 
arbejder med samarbejde, hvilket også vil være 
det primære fokus på kurset.

3

Biblen after Dark 
Nataktiviteter | Udfordring | Lidelse

”Gud skilte lyset fra mørket. Lyset kaldte han 
dag, og mørket kaldte han nat.”

I Biblen er der historier alle kender. Og der er 
historier, som næsten er glemt. De fleste er ikke 
for børn, for der er mørke, lidelse, hungersnød, 
tortur. Vi skal rejse gennem Biblens blodige 
sider, og vi skal se, om vi kan finde lyset. Der er 
ingen garantier, og ingen genveje. Tør du?

Vi skal sove ude, i hvad vi nu kan finde, når vi 
har tid til det. Der bliver som udgangspunkt ikke 
brugt tid på at lave mad og maden vil ikke altid 
være god. Vi har et højt fysisk aktivitetsniveau, 
og man skal kunne bære sin egen bagage mini
mum 5 km. Vi skal arbejde med aktivitetsudvik
ling, orientering og gruppedynamik.

2

De Udsatte
Tema | Samarbejde | Opklaring

Kan du tænke klart i pressede situationer? Er 
du mentalt stærk? Eller har du følelsen af at 
ville opleve og udrette noget stort? Så er du 
lige det vi søger hos Agael! Vi mangler unge 
personer der klar på at blive sendt afsted på  
en hemmelig mission. Vi kan desværre ikke 
afsløre for mange detaljer her, men det handler 
om en afskåret ø, skjulte identiteter og deres 
dyrebare hemmelighed.

Gruppen sover og laver alle aktiviteter udendørs 
og der kan forekomme aktiviteter om natten. 
Gruppen vil ikke fokusere på at lave egen mad. 
Aktivitetsniveauet vil være middel og du vil 
opleve psykisk og socialt pres. Der kan opstå 
uventede situationer så du skal derfor selv kun
ne bære al din bagage. Gruppen vil også arbejde 
med problemløsning i forskellige karakter.

4
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GRUPPER

Lidt af det hele
Forudsigelighed | Samarbejde | Udfordring

Er du klar til en påske som er fuldstændig  
(u)forudsigelig?

Til lounge møder du flere af dine venner, der 
fortæller om de forskellige grupper de er på og 
hvad de bliver udsat for. Alt imens står du mest 
der og tænker, at det kunne da også være fedt 
at prøve. Men det kan jo ikke lade sig gøre at 
prøve det hele på en gang… eller kan det? Grup
pen “Lidt af det hele”, tager dig gennem alle 
mulige forskellige gruppetyper der kan findes på 
et seniorkursus. Lige fra at tage bibelmærket, til 
vandremærke 10.000. Måske går du og drøm
mer om at prøve en bestemt gruppetype, men 
ved ikke lige om det er noget for dig. Men frygt 
ej, for gruppen “Lidt af det hele” giver dig en 
smagsprøve på lidt af det hele.

Så har du mod på at udvide din kursushorisont 
så er denne gruppe lige noget for dig.

Gruppen sover og spiser udenfor, og der vil  
som udgangspunkt være nok mad og søvn.  
Du forventes at kunne bære din egen bagage.  
Nataktiviteter vil forekomme og gruppens  
aktivitetsniveau vil være svingende.

5
Minimalisterne
Minimalisme | Dystopi | Udvikling

Hvem kan meget med lidt? Hvis du er træt af 
det materialistiske helvede som 2023 fokuserer 
så meget på, og du altid har set op til Buddha 
og Jesu disciple, som forstod at leve minimali
stisk og sætte pris på det der reelt set betyder 
noget, så er dette gruppen for dig! Vi forbereder 
dig på en dystopisk fremtid, hvor Airpods og 
TikTok ingen værdi har, men det der betyder no
get er dine færdigheder og indstilling til tingene. 
Her bliver du oplyst og lærer at sætte pris på de 
små ting i livet.

Gruppen arbejder, spiser og sover udenfor. 
Gruppen har et middel aktivitetsniveau og du 
kan som deltager forvente aktivitet på alle 
tidspunkter af døgnet. Gruppen arbejder med at 
udfordre dig psykisk, og din indstilling til tingene 
vil have større værdi end den reelle løsning af 
de forskellige opgaver og aktiviteter. Gruppen 
fokuserer ikke på madlavning og det forventes, 
at du som deltager selv kan bære din bagage.

9

Time Chasers
Tidspres | Dystopi | Værdisætning

Efter verdens økonomiske kollaps i 2152, og 
inflationen ødelagde valutaer, stod én virksom
hed tilbage; Tempus A/S, som introducerede den 
revolutionerende idé: at bruge ens levetid som 
valuta. De lovede os en ny start, et nyt samfund. 
Men det samfund vi pludseligt befandt os i, var 
et af slaveri og fattigdom, med Tempus på mag
ten. Nu lever folk fra dag til dag, altid på jagt 
efter mere tid.

Gruppen vil blive presset både fysisk og psy
kisk af tidspres og valgmuligheder. Det er op til 
gruppen altid at tage de rigtige beslutninger. 
Aktiviteter foregår udenfor  både om dagen og 
om natten. I skal kunne bære en dagtursrygsæk 
med overalt, for hele tiden at være klar på for
skellige udfordringer på et middel intensitets
niveau. Gruppen følger Tempus’ standardregler 
med mulighed for 6 timers søvn og tid til selv at 
lave mad.

På denne gruppe bliver du trænet i at tænke 
hurtigt, og at handle selvom tiden er knap. Når 
hver time, hvert minut og hvert sekund tæller, er 
der ikke tid til at være ubeslutsom.

11
Påske-tons ÆG-streme!
Udfordringer | Løb | Æg

Påsken rummer nogle ægstremt begivenheds
rige dage, og vi skal prøve dem på egen krop. Vi 
husker alle ægsempelvis historien om da på
skeharen blev korsfæstet, da Jesus fejrede den 
sidste påskefrokost eller historien om Jesus’s 
1043 disciple på påskeøen. Vi kommer til at 
prøve kræfter med alle påskerelaterede aktivi
teter, men der er mange, så tempoet kommer 
til at være højt  fra start til slut! Denne gruppe 
er ægge for sarte sjæle! Vi forventer, at I giver 
jer 110%, det kommer til at koste blod, sved og 
æggehvider, kun de stærkeste gennemfører.

Gruppen en meget fysisk udfordrende gruppe, 
så vi forventer at du kan løbe minimum 5km 
uden at have begrænsende skader. Gruppen  
sover og spiser ude, mængden af disse afhæn
ger af jeres indsats, men forvent minimum.  
Vi forventer, at I kan gå lange distancer med 
oppakning, også selvom I er trætte og sultne.

7
Hurlumhejhuset
Gruppedynamikker | Leg | Inspiration

Har du også altid drømt om at være “McDreamy” 
fra Greys Hvide Verden”? Eller at kunne kaste 
forbandelser over den mest uhyggelige døds
gardist? Eller måske går du bare og håber på, 
at kunne stemme selv dine bedste venner ud 
af igloen, og få dem til at aflevere deres fisk på 
vejen ud. Så kast dig ud i “Hurlumhejhuset” og 
kom med på tossede og finurlige besøg i selv de 
mærkeligste temarammer, med konkurrencer, 
leg og ideudvikling i fokus. Her er ingen idé for 
skør og ingen ambition for høj.

På gruppen “Hurlumhejhuset” sover vi ude i 
shelter, i ca. 6 timer pr. nat. Der vil forekomme 
nataktiviteter. Alt aktivitet foregår udendørs, i et 
middel fysisk niveau, så de fleste kan være med. 
Madlavning vil ikke være fokus for gruppens 
aktiviteter. Deltagerne forventes at kunne bære 
egen oppakning, men vil ikke skulle transportere 
fuld oppakning over længere distancer. Gruppen 
arbejder aktivt med gruppedynamikker, ide
generering og inspiration til aktiviteter og lejre 
hjemme i kredsen.

8

Julsø Glamping
Luksus-Lejrliv | Madlavning | Tema

Velkommen til Julsø Glamping, en kombination 
af glamour og camping. Her får du BÅDE frilufts
liv og luksus på samme tid! Julsø Glamping er 
for dig, der IKKE orker unødvendig hike, godik 
og primilejr. Som gæst på Julsø Glamping har 
du bl.a. mulighed for at opleve det naturskønne 
Sletten og de lokale seværdigheder. Vi tilbyder 
også et væld af “aktiv ferie” aktiviteter samt div. 
Wellnessoplevelser. Julsø Glamping tilbyder til 
tider buffet, men vi tilbereder også sammen god 
mad på bål og Trangia. Så kom, slap af og nyd 
din påskeferie med os hos Julsø Glamping!

Vi sover i rummelige telte, på vores glam
pinglejrplads. Vi bruger tid på at tilberede mad 
fra bunden hver dag, men ikke til alle måltider. 
Vi er en lav intensitets gruppe, der vil være 
mulighed for søvn og eftertanke i programmet, 
samt fysiske aktiviteter hvor alle kan være med. 
Gruppen arbejder med lejrliv og madlavning, 
samt inspiration til og tematisering af aktiviteter, 
der kan overføres til kredsarbejdet.

6
Kollektivet
Bofællesskab | Adfærd | Pandora

Velkommen til kollektivet! Er du en af dem der 
godt kan lide at være sammen med andre men
nesker og til tider kan savne, at der hele tiden er 
nogen at snakke med  måske skal dine grænse 
på dette punkt rykkes. Skal alle være med i alle 
beslutninger, eller kan det blive for demokra
tisk? Hvad gør du når det bliver for meget og du 
gerne vil have et øjeblik for dig selv, eller måske 
har brug for nogle opmuntrende ord fra venner
ne. Så søg ind i kollektivet allerede nu!

I kollektivet vil vi sammen som helhed prøve 
kræfter med, hvad det vil sige at arbejde sam
men for at dagen fungerer. Samt finde fordele 
og ulemper ved at alt skal foregå i fællesskab, 
og kunne få fællesskabet til at fungere ved både 
at kende andres og sine egne styrker og svag
heder. Vi sover indenfor, og din bagage skal kun 
bæres til kollektivet, hvor maden laves i fæl
lesskab. Der vil være tid til søvn, men til tider 
kan det være sjovere at være, hvor de andre er. 
Ligesom aktivitetsniveauet er på et niveau, hvor 
alle kan være med.

10

Hvor kraverne vender
Aktivitetsinspiration | Temakaos | Kraver

Er puslingekraverne også ved at drive dig til 
vanvid? Så kan du her i gruppen vende kraven 
og se, hvad det fører med! Vampyrer, iværksæt
tere, fanger og præster, er umiddelbart ikke de 
nærmest beslægtede, men ved kravens magt 
kan du vende enhver situation til den diametrale 
modsætning. Sommetider skal der ikke meget 
mere end et buk på en krave for at vende op og 
ned på alt.

På denne gruppe vender vi temaet på hovedet, 
når vi vender kraven. Du vil opleve, hvordan et 
simpelt koncept kan trækkes i flere forskellige 
retninger og få inspiration til at sætte dine egne 
aktiviteter i en temaramme. Aktivitetsniveauet 
er middel, og i gruppen spiser og sover vi ude. 
Fysisk og psykisk udfordrende elementer vil 
forekomme, men er ikke gennemgående for 
gruppens program, og du vil ikke blive presset 
på søvn. Ses vi der, hvor kraverne vender?

12
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GRUPPER

Unit One
Aktionsstyrke | Samarbejde | Gå-på-mod

Vi er i stor fare for at miste Sletten og derfor har 
vi brug for din hjælp! Vi ser os nødsaget til at gå i 
højeste beredskab og samle Unit One, bestående 
af de stærkeste, modigste og skarpeste seniorer 
fra hele landet. Ifølge pålidelige efterretninger 
ved vi, at en højtstående oliesheik har fundet olie 
i Slettens undergrund. Han lægger både et øko
nomisk og politisk pres på den danske regering, 
der ikke vil lade ham bore på Sletten. De nyeste 
efterretninger indikerer, at han har en medde
ler blandt SKSmedarbejderne, som må og skal 
stoppes. Vi skal bruge din ekspertise og fysiske 
formåen til at redde Sletten!

Gruppen har et højt aktivitets og udfordringsni
veau, og du skal forvente max. 6 timers sam
menhængende søvn pr. døgn, både inde og ude. 
Gruppen spiser og har aktiviteter ude. Gruppen 
er for dig, der gerne vil udfordres både fysisk og 
psykisk og som er i stand til at gå langt med din 
egen bagage. Gruppen arbejder med uforudsi
gelighed, mysterier og udfordringer, og derfor 
skal du være omstillingsparat og kunne holde 
hovedet koldt i pressede situationer.

13

The Good Life™️
Liv | Død | Ødelæggelse

En ting er sikkert, livet er langt, hårdt og udfor
drende.

‘The Good Life™’ koger livet ned til de absolutte 
høj og lavpunkter og oplever dem i turbofart.

Har du nogensinde ønsket dig at leve et liv uden 
konsekvenser, ja så må du finde et andet sted. I 
‘The Good Life™’ er du nemlig tvunget til at leve 
med de valg du træffer.

Så hvad er meningen med livet, og hvad er det 
gode liv?

Gruppen arbejder i en temaramme med højt 
aktivitetsniveau og skiftende gruppekonstella
tioner på alle tider af døgnet. Vi sover, spiser og 
opholder os generelt udenfor.

Der vil ikke blive brugt meget tid på madlavning, 
men du vil få dækket dit behov.

Søvnen vil være sparsom og ikke nødvendigvis 
foregå sammenhængende eller om natten.

Gruppen kommer til at være både psykisk og 
fysisk udfordrende.

Du forventes at kunne bære din bagage hele 
ugen og kan transportere dit grej samt fælles
grej over lange distancer.

15

Udforsk Lindgrenene
Leg | Fantasi | Köttbullar

Hej Alliopa! De åbne, svenske vidder kalder. 
Nangiyala er lige ude foran vinduet og skoven er 
fortryllet. Kan du sammen med din hest og abe 
forsvare din piratskat fra snedige røvere? Kan du 
snitte dig fra, at få halen på komedie? Kan du 
forsvare kirsebærdalen og din lillebror Tvebak? 
Nu sidder du sikkert og tænker:

“Det har jeg aldrig prøvet før; så det kan jeg helt 
sikkert!”  Pippi Langstrømpe.

I Udforsk Lindgrenene vil vi udforske og stifte 
bekendtskab med legen, magien og hyggen ved 
Astrid Lindgrens største værker! Som deltager vil 
du opbygge erfaring med fantasi, tema og grup
pedynamik. Aktiviteter foregår både ude og inde 
på hele Slettens område. Gruppen sover og spiser 
inde, hvor maden er lavet på forhånd i løbet af 
hele ugen og der er rigeligt med mulighed for 
søvn. Gruppen har et lavt fysisk udfordringsniveau, 
men der kan forekomme natteaktiviteter. Således 
at langt de fleste kan være med og opleve er SKS 
med leg, gøgl, kreativitet og sjove oplevelser.

16

Kampen om Kronen
Konkurrence | Strategi | Magtalliancer

Christian IV skal krones, men rygterne siger, 
at han endnu ikke har peget på, hvem der skal 
være hans tronfølger. Som hans mange børn 
godt ved, så handler det om at have mest magt, 
når kongen dør, og valget om den nye regent 
skal finde sted.

Kongen regerer, men i virkeligheden er det 
Rigsrådet, som tager de vigtigste beslutninger 
om landet og dets indbyggere. En plads i rådet, 
er derfor lig med stor magt og indflydelse. 
Beslutningerne vil i løbet af ugen ramme både 
den enkelte og fællesskabet med store kon
sekvenser. Så hvis du tør at tage ansvar, og du 
mener, at du er den fødte leder af landet, så tag 
kampen op mod fjender så vel som venner og 
kæmp for kronen!

Gruppen arbejder inden for en temaramme, hvor 
strategiske færdigheder kommer i spil. Gruppen 
spiser inde, men sover og har program uden
for. Det forventes, at man kan bære sin egen 
bagage, og aktivitetsniveauet er middel højt med 
f.eks. løb, vandring etc. men ikke hele tiden. 
Gruppen arbejder med et højt niveau af psykisk 
udfordring, hvor man kan for eksempel, kan 
blive presset på hvem af sine alliancer (inden 
for temarammen), man tør stole på. Derudover 
finder en del aktiviteter sted i de sene timer, og 
derfor kan søvn være varierende.

14
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KursusPLUS 
Aldersgruppe 19-25 år 

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Silkeborg Højskole 

5.-9. april 2023
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Uddannelse 

for unge ledere

http://FDF.dk/tilmeld


INTRODUKTION 
For lidt over 50 år siden oprettede FDF Silkeborg Høj
skole til alle unge i Danmark. Højskolen vil gerne give 
noget tilbage, og derfor er KursusPLUS opstået som en 
gave til alle unge ledere i FDF. 

KursusPLUS blander det bedste fra FDF og højskole. 
Silkeborg Højskole har dannelse, højt til loftet, plads til 
fordybelse og nogle fantastiske rammer og naturskøn
ne omgivelser. FDF har et stærkt fællesskab, nysger
righed, 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 stadig nyt for både deltagere 
og medarbejdere. Vi har planlagt et godt program med 
tid til fordybelse og vægt på godt samvær. Vi har sat 
rammerne, men det er deltagernes 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 muligheden for at skabe 
noget nyt i FDF.

Fællesskabet er vigtigt på KursusPLUS. Målet med kur
set er at skabe et netværk for unge ledere, som man 
kan kontakte, når man har brug for hjælp og sparring i 
sit FDFarbejde. Derfor dyrker vi fællesskabet på tværs 
af kredse og landsdele, og samtidig er der tid i pro
grammet til at snakke med gamle og nye venner.

Værktøjer og erfaringer til FDFarbejdet er et af hjør
nestenene 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 akti
viteter og værktøjer med, som kan bruges i det daglige 
arbejde som leder i kredsen eller til afvikling af større 
arrangementer i forbundet. Undervisningen vil foregå 
gennem konkrete aktiviteter og øvelser, som følges op 
på og reflekteres over, så deltagerne kan bruge det i 
deres egen sammenhæng.

 
Er du i tvivl om KursusPLUS er noget for dig, så er du 
velkommen til at følge det på sociale medier, hvor der 
løbende vil blive lagt materiale op om, hvad du kan 
forvente. Du er også altid velkommen til at kontakte 
kursusledere Simon Svir & Thomas Hundebøll eller 
nogle af instruktørerne med spørgsmål.

Programmet på kurset består af både tid i grupper og 
fællestid for alle. Vi begynder dagen sammen og heref
ter vil man typisk være i sine grupper indtil aftensmad. 
Om aftenen 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 lederuddannelse 
i FDF og inviterer nogle af dine venner med.

På vegne af hele medarbejdergruppen på KursusPLUS, 
kursusledere
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GRUPPER PÅ KURSUSPLUS 
Der findes to slags grupper på kurset. Alle 
kommer til at deltage på en af hver type 
gruppe. På den måde har man mulighed for 
at blive klogere på forskellige dele af FDF på 
forskellige måder. Ved tilmeldingen skal man 
altså både vælge en A og en Bgruppe.

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 FDFleder, den gode aktivitet, forkyn
delse eller lignende. Målet med refleksions
grupperne er, at man lærer nogle redskaber, 
der kan bruges på tværs af aktiviteter.

PRAKTISKE GRUPPER - B
De praktiske grupper (B) tager udgangspunkt 
i konkrete FDFaktiviteter. Målet er at dyrke 
aktiviteten til bunds, så man får god erfaring 
med for eksempel friluftsliv eller lejrbålsun
derholdning, så man kan bruge det i kredsen 
eller forbundet. I alle grupperne vil der også 
være refleksionstid, hvor man tænker over, 
hvordan man tilpasser aktiviteten til puslin ge
mødet eller alle på sommerlejren.

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

EKSEMPEL PÅ ET DAGSPROGRAM
07.30 Morgenmad 
08.30 Morgenandagt 
09.15 Gruppetid  A 
10.30 Pause 
10.45 Gruppetid  A  fortsat 
13.00 Frokost 
14.00 Gruppetid  B 
15.30 Pause 
16.00 Gruppetid  B  fortsat 
18.00 Aftensmad 
19.30 Underholding 
21.00 Sociale aftenaktiviteter 

ALDERSGRUPPE 
1925årige. Man kan komme på  
KursusPLUS, når man er for gammel til at 
komme på seniorkursus.

TID
Kurset starter onsdag d. 5. april kl. 16.00 på 
Silkeborg Højskole.

Kurset slutter søndag d. 9. april kl. 20.00 på 
Silkeborg Højskole.

STED
Silkebog Højskole, Platanvej 12, 
8600 Silkeborg

PRIS
Prisen fremgår ved tilmeldingen.

Fra grundprisen trækkes rejsegodtgørelse 
baseret på deltagerens afstand til kursusste
det. Prisen, som deltageren skal betale, kan 
være forskellig fra kreds til kreds, da det er 
kredsen, der bestemmer hvad deltagerne fra 
deres kreds skal betale. Kassereren skal god
kende betalingen inden kurset (til tilmeldings
fristen) – og vil få en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt 
kursustilskud. Læs om kriterier og søg her.
kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen.

Nogle kredse kan søge om huslejerefusion fra 
kommunen. Se huslejeandelen ved tilmelding. 

KONTAKT 
Kontakt Simon Svir Hansen på 28 45 08 85 og 
simonsvir@gmail.com eller Thomas Hundebøll 
på 28 45 49 25 eller thomashundeboell@fdf.dk.

VELKOMSTMAIL
Senest to uger inden kurset, modtager alle 
tilmeldte deltagere en velkomstmail 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.

PRAKTISK INFO

KURSUSPLUS     KURSUSKATALOG FORÅR 2023     27

Thomas Hundebøll

Simon Svir 

kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/fundraising/uddannelsespuljen
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REFLEKTIONSGRUPPER - A PRAKTISKE GRUPPER - B

Lederen i kredsen  
- Mit lederskab
Når man bliver leder i FDF er det enten forbun
det med en overgang fra barn, til ung og voksen. 
Alternativt er det en ny dimension at tilføje sit 
voksenliv. Begge dele kan til tider kræve tilpas
ning, refleksion og udfordring. Derfor vil vi i den
ne gruppe tage udgangspunkt i deltagerens egen 
position og potentiale. Vi arbejder med udvikling 
som leder i og uden for FDF igennem diskus
sioner, øvelser og opgaver. Derudover kommer 
vi blandt andet ind på egne visioner, motivation 
og lyst. Vi er sikre på, at vi derigennem er bedre 
rustet til at tage lederskab for os selv som leder, 
hvilket skaber merværdi for FDF.

1

Friluftsliv 
- Turplanlægning 
Er du friluftsFDFer og savner at få dine børn 
i kredsen mere ud? Som deltager på gruppen, 
arbejder vi med vidensdeling samt forskellige 
færdigheder og aktiviteter i friluftsliv. På kurset 
vil vi arbejde primært med turplanlægning på 
forskellige niveauer. I forbindelse med det vil vi 
blandt andet afprøve simple overnatningsmulig
heder samt andre turrelaterede aktiviteter. Må
let er at blive introduceret for friluftsaktiviteter 
og færdigheder, som kan videreføres i kredsen 
eller andet FDFregi.

5

Musik– sammenspil 
i kredsen
I musikgruppen arbejder vi med hvordan man 
kan bringe sammenspil ind i kredsen. Hvor og 
hvordan finder man de bedste numre? Hvordan 
skriver man selv en sang? Hvordan styrer man 
en mixer? Hvordan lærer man en pilt at spille 
bas? Desuden skal vi selv øve os i sammenspil 
ved at fungere som kursets ’husorkester’, hvor  
vi skal spille til underholdning, sangaftner, og 
hvad vi ellers har lyst til. Det er derfor et krav,  
at du kan spille på et instrument eller synge. 
Alle instrumenter er velkomne.

7

Forkyndelse  
- Den gode andagt
Til andagten kan vi tale om livets største 
spørgsmål, og når den er bedst, bliver deltager
ne klogere på deres forhold til sig selv, fælles
skabet og til Gud. Deltagerne i gruppen skal 
arbejde med andagter, hvor de for eksempel 
erfarer, hvordan man finder det gode tema eller 
den gode historie, og hvordan man gør stoffet 
til sit eget. De skal også arbejde med at ram
mesætte andagten, og hvilke virkemidler, der 
virker, når det skal være trist, eftertænksomt 
eller håbefuldt. I gruppen diskuteres der også, 
hvordan man tilpasser andagten til målgrup
pen  en puslingeandagt er anderledes en den 
til ledermødet eller seniorkurset. Forkyndelses
gruppen skal diskutere og eksperimentere, og 
det er dem, der skal stå for dele af forkyndelsen 
på kurset. Efter endt modul er deltageren klædt 
på til at planlægge og afvikle andagter i kredsen 
og til forbundsarrangementer.

3
Projektledelse 
- FDF-anarkisme!
Gruppen for dig, der gerne vil udvikle et helt 
nyt mærkesystem, gøre skjorten grøn, nedlægge 
Sille og Sigurd og holde landslejr et andet sted 
end Sletten. FDFs største idéer opstår, når fri
villige tør bryde med de etablerede normer. FDF 
tilhører os alle, men vi skal turde bryde reglerne 
og skabe det sjoveste og bedste, uanset hvad 
andre tænker! Så hvis du også vil være med til at 
skabe et FDF, der ikke er, som det plejer, så tjek 
ind på denne gruppe og lad os gå de spænden
de, ukrudtsfyldte stier sammen og se, hvad vi 
finder! Gruppen fokuserer på at bryde de men
tale barrierer og finde ud af, hvorfor vi gør, som 
vi gør i FDF, og hvordan vi gør noget helt andet.

4

Leg og løb - Succes med 
løbsplanlægning
På Leg og løb arbejdes der med løbskoncep
tet i alle former og farver. Undervejs runder vi, 
hvordan løb kan kombineres med leg og akti
viteter, hvilke elementer skal til at for skabe 
en succesfuld løbsoplevelse, hvordan holder 
man gejsten undervejs, hvordan tilpasser man 
forskellige målgrupper, rammer og sværheds
grader, og hvordan involveres legen, både som 
post, icebreaker og nogle gange som nød
løsning. Leg og løb er gruppen, som giver den 
basale forståelse af, hvad der skal til for at få 
success, og hvor lidt der skal til for at redde 
en løbsoplevelse.

2

Aktiv - En tur i skoven
På aktiv er det bevægelsen, der er i hovedsædet. 
Vi skal udforske, hvordan man kan lave uden
dørsaktivitetert, der passer ind i et FDFpro
gram. Vi kommer til at bruge naturen omkring 
Silkeborg Højskole og kommer blandt andet til 
at være på Oløb, Mountainbiketure og lave lidt 
tonselege i skoven. Målet er, at du efter kurset 
har nye ideer og erfaring til, hvordan man kan 
lave et aktivt program i FDFlandskabet. Med
bring gerne egen mountainbike 

6

Underholdning 
- på slap line 
Brænder du for at lave underholdning i FDF og 
vil du gerne blive endnu bedre til det?  Gruppen 
beskæftiger sig med, hvordan man laver  lejrbål, 
teater og inddragende underholdning i FDF. 
Vi kommer til at arbejde med at strukturere 
og planlægge underholdning, som afvikles på 
kurset, da gruppen flere gange på kurset står 
for aftenunderholdningen, hvor man prøver det 
planlagte materiale af.

8

KURSUSPLUS
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FDF Lederkursus 
Aldersgruppe Alle over 18 år  

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted FDF Friluftscenter Sletten 

21.-23. april 2023
Det er ikke 

bare et kursus – 

men et indspark  

til dit ståsted

INSTRUKTØR -
KURSUS
3.-5. november 2023 i Midtjylland

Instruktøruddannelsen er med til at sikre, at alle  
instruktører i FDF bliver udrustet med en række  
konkrete redskaber til at fungere som instruktører.

Samtidig sættes der fokus på, hvordan FDFs formål, 
ambition og værdigrundlag sættes i spil, når man 
skal være instruktør på et kursus i FDF. 

Du vil i løbet af kurset blive udfordret på mange 
forskellige emner bl.a. instruktøren som rolle
model, formål og værdigrundlag omsat i praksis,  
de udfordringer instruktøren kan møde, instruk   tørens 
værktøjskasse og forbundets forventninger  
til instruktører.

SÆT KRYDS  
I DIN KALENDER  ALLEREDE NU! 

http://FDF.dk/tilmeld
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Udover lederkursets moduler er der mulighed for at 
deltage i et væld af oplevelser lige fra at komme i 
kompetencekarrusellen, hvor man kan opleve meget 
af det FDF kan. Udviklingshjulet, hvor vi skal i fælles
skab arbejder videre med udviklingsmålene, som vi 
sammen besluttede på landsmødet.

Gudstjenesten, hvor vi sammen kan udforske  troen 
i Slettens skønne omgivelser, og selvfølgelig i det 
fællesskab der naturligt opstår, når så mange  dygtige 
FDFere samles på Sletten. Se hvornår de ligger,  
i programmet.

SÅDAN KAN DU VÆRE MED
Lederkurset er opdelt i to blokke, som tilsammen 
strækker sig over hele week enden. Hver blok indehol
der modul om dagen og  fællesprogram om aftenen. 
De forskellige moduler kan ses på FDF.dk/tilmeld.

MODULER OG TEMAER 
For hvert tema vil der være to moduler; et modul for 
nybegyndere og et modul for de lettere øvede. Dermed 
er der rig mulighed for at alle vil kunne være med. Der 
vil både være moduler som har fokus på praktiske 
kompetencer og moduler med fokus på teori og reflek
sion. Der kommer til at være modulerne for kredslede
re og bestyrelser, for udvalgsmedlemmer, de helt nye 
og dem som altid har være med. Vælg det modul, som 
passer til dig, på FDF.dk/tilmeld.
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FDFs lederkursus er tilbage og klar  
til endnu en gang at være stedet, hvor 
ledere fra hele landet i fællesskab kan 
lære nyt, få nye oplevelser og skabe  
ny energi, som kan pakkes i vandreta-
sken og tages med hjem i kredsen.

To blokke med hver sit modul Blok A Blok B

Tidspunkt Lørdag formiddag Lørdag eftermiddag Søndag formiddag

Modul Kano Kano Kano

2. HELE WEEKENDEN PÅ DET SAMME MODUL

Blok A med ét modul Blok A

Tidspunkt Lørdag formiddag

Modul Eks. naturformidling

3. FREDAG KL. 19.30 TIL LØRDAG EFTER FROKOST

To blokke med hver sit modul Blok A Blok B

Tidspunkt Lørdag formiddag Lørdag eftermiddag Søndag formiddag

Modul Eks. Naturformidling Eks. Hike for pilte “Hike for pilte” Fortsættes

1. HELE WEEKENDEN PÅ TO FORSKELLIGE MODULER

Tilmelding
Tilmeldingen til FDF Lederkursus åbner 
den 23. januar 2023. Du kan tilmelde 
dig inde på FDF.dk/tilmeld. Fristen for 
tilmelding er den 17. marts 2023. Senest 
to uger før kurset vil du modtage et  
deltagerbrev per mail.

Hvilke temaer kan du forvente 
på FDF Lederkursus 2023?

Forkyndelse 
i kredsen Grundlæggende 

lederuddannelse Legens univers  
i FDF

Natur vs. 
FDF

Lederfælles- 
skabet

Musik til  
mødet

Pædagogik  
i FDF

Fagspecifikke  

uddannelser
Blok B med ét modul Blok B

Tidspunkt Lørdag eftermiddag Søndag formiddag

Modul Eks. Hike for pilte “Hike for pilte” Fortsættes

4. LØRDAG KL. 12 TIL SØNDAG

Det er muligt 

at deltage på 

fire forskellige 
måder

https://fdf.dk/arrangementer/tilmelding
https://fdf.dk/arrangementer/tilmelding
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TID 
FDF Lederkursus 2023 starter d. 21. april kl. 
19.30. Kurset slutter søndag d. 23. april kl. 13.30.

STED
FDF Friluftscenter Sletten.

PRIS
Grundprisen pr. deltager er 1.463 kr. for en hel 
weekend, 691 kr. for en halv weekend. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt kur
sustilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion 
fra kommunen, udgør huslejeandelen for FDF 
Lederkursus 548,16 kr.

Prisen for kurset dækker modulerne på kur
set, maden under kurset, de fællesskabsdan
nende aktiviteter under kurset, overnatningen 
på Sletten og selvfølgelig den gode oplevelse 
af at være sammen.

Prisen for børn mellem 4 og 12 år på kurser  
er 500 kr. 

ALDERSGRUPPE
Lederkurset er for alle ledere i FDF over 18 år, 
uanset som man er aktiv i kredsen, netvær
ket, et udvalg, landsdelen på kurser eller laver 

andre FDFaktiviteter, så kom på Lederkursus 
og få inspiration til at udfolde FDFs ambition 
og udviklingsmål.

På lederkurset vil der være mulighed for at 
tage de yngste med, da der kommer til at 
være børnepasning under modulerne. Her 
kommer der også til at være planlagt et godt 
og spændende program som kan ramme de 
fleste aldersklasser.

OVERNATNING 
Overnatningen på kurset er som udgangs
punkt udendørs. Hvis der ønskes anden type 
af overnatning, kontaktes Ditte Hartnack på 
dh@FDF.dk.

FÆLLESTRANSPORT
Der er mulighed for fællestransport fra 
Skanderborg Station fredag en 21. april kl. 
19:00. Bussen kører fra sletten til Skanderborg 
Station søndag den 23. april kl. 14.00. Du kan 
tidliges nå et tog 14:40. Ønsker du at benytte 
dig af fællestransporten, kan du vælge dette 
til, i forbindelse med tilmelding til kurset.

SÆRLIGE HENSYN
Vær opmærksom på at Sletten er et stort 
område, hvor der kan være et stykke vej fra 
overnatningsstedet til undervisningsstedet 
eller det samlingstelt hvor fællesprogrammet 
foregår i. Har du fysiske udfordringer, vi skal 
tage hensyn til, må du meget gerne gøre op
mærksom på dette i din tilmelding. 

Særlige hensyn til kost skal ligeledes oplyses i 
tilmeldingen.

SPØRGSMÅL 
Hvis du har spørgsmål til kurset, kan du 
kontakte Forbundssekretær Ditte Hartnack på 
mail dh@FDF.dk eller på 41 73 11 81.

PRAKTISK INFO
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Fagspecifikke og  
internationale kurser

Tilmelding FDF.dk/tilmeld

Klatring  /  Kanosejlads  /  Musik  /  Internationale oplevelser

Fredag Lørdag Søndag

19:30 Ankomst 8:00 Morgenmad 8:00 Morgenmad

20:45 Velkomst og energi 9:00 Blok A 9:00 Gudstjeneste 

21:30 Kompetencekarrusellen 12:00 Frokost 10:15 Blok B

22:30 Andagt 13:00 Valgfrie aktiviteter 12:30 Tjanser

14:45 Blok B 13:30 Frokost og tak

18:00 Aftensmad

19:30 Udviklingshjulet

22:15 Underholdning og andagt
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http://FDF.dk/tilmeld
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/fundraising/uddannelsespuljen


36     KURSUSKATALOG FORÅR 2023     FAGSPECIFIKKE OG INTERNATIONALE KURSER

INTRODUKTION
På et træklatrekursus lærer du om teknikker til sikker 
træklatring. Uddannelsen er delt op i et begynderkur
sus, et instruktørkursus og en eksamen. På begynder
kurset lærer du om klatreudstyr, rebteknikker og træ
er, 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 træklat
reinstruktør og må så stå for træklatring med børn i 
alle aldre.

Træklatrekurserne i FDF følger Klatresamrådets nor
mer og er derfor også gyldige i andre organisationer 
i Danmark. Hvert af de tre kurser varer 18 undervis
ningstimer, svarende til en weekend. Du skal deltage i i 
alt tre kurser/weekender for at tage den fulde uddan
nelse. Læs mere om uddannelsen på FDF.dk/klatring.

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

Begynderkursus
På begynderkurset lærer du det grundlæggende inden for træklatring. Du vil lære om klatregrej, grund
læggende 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 behøver ikke at have klatret før for at deltage på dette kursus.

Maks 12 deltagere   |   Tilmeldingsfrist 14 dage inden kurset

Træklatrekurser PRAKTISK INFO
TID
Der afholdes træklatrekurser følgende 
datoer: 
28.30. april 2023 
1.3. september 2023

STED
Friluftscenter Sletten 
Æblegården 
Bøgedalsvej 30  
8680 Ry

PRIS
Deltagerprisen for et træklatrekursus er 
1.957 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.  
Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion 
fra kommunen, udgør huslejeandelen for 
et klatrekursus 781,37 kr. Der ydes rejse
godtgørelse. Bemærk venligst at såfremt 
det samme kursus udbydes flere steder i 
landet, tilbydes der ikke rejsegodtgørelse, 
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. seks 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 kursus
ledelsen Ulrik Landberg Stephansen og 
Sanne Skov Nielsen på mailadressen  
klatring@FDF.dk.

1

Instruktørkursus
Instruktørkurset bygger oven på begynderkurset og forudsætter, at du har trænet pensum fra begynder
kurset, så du har rutine. På instruktørkurset vil du lære yderligere rebteknikker til brug i nødstilfælde, 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

2

Eksaminationskursus
For at blive indstillet til eksamen skal du have gennemført instruktørkurset, og du skal have trænet 
eksamensproce duren 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 træklatreinstruk
tører. Eksamen forudsætter, at du har et gyldigt 8timers førstehjælpsbevis, og at du er fyldt 18 år. 

Maks 6 deltagere   |   Tilmeldingsfrist 6 uger inden kurset

3
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TRÆKLATREKURSER

https://fdf.dk/klatring


I mødet med andre kulturer vokser vi som men
nesker. Gennem deltagelse i internationale kurser, 
lejre og udvekslinger kan FDFs unge og ledere 
opleve mangfoldighed, opbygge interkulturel for
ståelse og få ny inspiration med hjem til kredsen. 
Her finder du en oversigt over aktuelle internati
onale kurser, som du kan deltage i gennem FDF. 
FDF vil til hvert af de respektive kurser medsende 
en gruppeleder, der sørger for at arrangere trans
porten 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 internationale 
kurser, er du meget velkommen til at kontakte FDFs 
Internationale Forum på international@FDF.dk.

Internationale 
kurser

Turkanosikkerhed
Aldersgruppe: 18+ 
Tid: 28.29. april nær Bagsværd. Kurset er fra 
fredag aften til lørdag ca. kl. 14.00. + d. 22. 
april i forbindelse med Lederkursus. 
Pris: 619 kr.

Dette kursus henvender sig til dig, der gerne 
vil lære basisfærdigheder i forhold til at padle 
i kano. Kurset består af en teoridel, hvor bl.a. 
sejladsregler og sikkerhedsinstruksen gen
nemgås og en praktisk del, hvor der arbejdes 
med enkelt paddelteknik, en redningsmetode 
og flådedannelse. Desuden gennemgås, hvad 
dette kursus giver kompetence til.

Dette kursus giver dig ret til at lede mindre 
kanoture med børn, unge og voksne i FDF 
i meget beskyttet farvand udpeget f.eks. af 
kommunen med en vind på maksimum 4 m/s 
og en vandtemperatur på minimum 13 grader. 
Ligeledes giver kurset dig ret til at tage Turka
noinstruktør 1.

1
Revurdering
Aldersgruppe: 18+   |   Tid: Følg med på FDF.dk/kano, hvor nye datoer løbende offentliggøres. 
 
Inden det femte år, efter du har bestået sikkerhedskurset samt kurserne Turkanoinstruktør 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 eksamineret i. Du vil i forbindelse med 
revurderingen blive opdateret på gældende regler. Varigheden af en revurdering er seks timer. Du skal have 
et gyldigt førstehjælpskursus for at bruge din kanouddannelse i kanosamrådsregi. Du skal derfor også have 
et gældende førstehjælpskursus i forbindelse med din revurdering.

4

Easter Course  
EuroCourse 2023 
Tid: 1.9. april 2023 
Pris: 187,5 kroner 
Aldersgruppe: 1825 år 
Kontaktperson: adric@FDF.dk

Vil du gerne have en fantastisk oplevelse og 
møde nye mennesker fra hele Europa? Så skal 
du deltage i Easter Course, som denne gang 
foregår i Danmark. Sammen skal deltagerne 
fra hele Europa omsætte jeres organisationers 
formål og ambitioner til spil, som kan leges 
af børn og unge. Kurset starter og slutter i 
København, mens programmet foregår på 
Langeland. 
 
Kurset er støttet af Erasmus Plus – derfor  
den reducerede deltagerpris.

Der er plads til fire deltagere fra hver  
organsation.

Læs mere om kurset og meld din interesse  
på crossculture.dk/ec23

I FDF har du mulighed for at uddanne dig til 
turkanoinstruktør, fra du er fyldt 18 år. Som 
certificeret instruktør kan du gennemføre ka
noaktiviteter i kredsen – og skabe fantastiske 
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 cer
tificeringen ved alle Kanosamrådets medlemmer, 
herunder skoler, foreninger med flere.

Du er velkommen til at kontakte FDFs kanoar
bejdsgruppe på kano@FDF.dk. Kanoarbejdsgrup
pen kan hjælpe dig med rådgivning i forhold til 
uddannelse, sikkerhed, sejlads og indkøb af grej 
til jeres kanooplevelser.

Kanokurser

Turkanoinstruktør 2
Aldersgruppe: 18+ 
Tid: Følg med på FDF.dk/kano, hvor nye  
datoer løbende offentliggøres.

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 Turkanoinstruktør 2 er, at du 
har gennemført sikkerhedskurset og Turka
noinstruktør 1. Disse kurser skal være taget i 
landsforbundets uddannelsessystem. Det er 
desuden et krav, at du kan svømme 400 me
ter 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 Turkanoin
struktør 2: 20 km sejlads og 10 timers specifik 
træning derudover. Det specifikke skal define
res 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 kanoin
struktøreksamen, bliver man certificeret af 
Kanosamrådet og registreret. Uddannelsen har 
en gyldighed på fem år.

3
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Turkanoinstruktør 1
Aldersgruppe: 18+ 
Tid: 28.30. april nær Bagsværd og 
12.14. maj nær Odense. 
Pris: 1.463 kr.

Dette kursus henvender sig til dig, der gerne 
vil blive bedre til at padle i kano.

Du bliver undervist i de forskellige paddeltag 
og manøvrer, som er nødvendige for at kunne 
styre en kano. Ligeledes vil der blive gennem
gået teori om planlægning, organisering og 
ledelse af ture med grupper.

Dette kursus giver dig ret til at lede kanoture 
med børn, unge og voksne i FDF i  beskyttet 
farvand med en vind på maksimum 4 m/s og 
en vandtemperatur på minimum 13 grader 
og sejlads maksimum 20 meter fra kysten. 
Da Turkanoinstruktør 1 afholdes som et 
weekend kursus, vil et sikkerhedskursus være 
en del af programmet og skal derfor ikke ta
ges inden kursets start. Deltagelse på kurset 
forudsætter desuden, at man kan svømme 
200 meter. Hvis du efter kurset vil videre til 
Turkano instruktør 2, skal du læse op og træne 
hjemme.

2

https://fdf.dk/kano
https://www.crossculture.dk/ec23


FDF udbyder dette forår en lang række korte kurser 
rundt i landet, hvor du som ung og leder på en enkelt 
dag eller aften bliver godt klædt på til en specifik 
opgave eller rolle i kredsen. Du har som udgangspunkt 
mulighed for at deltage på et kursus, selvom din kreds 
ligger i en anden landsdel, end hvor kurset finder sted. 

Du kan læse mere om de enkelte kurser og tilmelding 
på de angivne links, som løbende opdateres med nye 
datoer og lokationer.

Korte kurser
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KURSUS FOR NYE OG 
KOMMENDE LEDERE 
Dette kursus byder på udsyn, fællesskab, 
refleksion og ny viden for nye og kom
mende ledere i FDF. Formålet er at åbne 
for det FDF, som ligger uden for kredsen. 
Deltagerne bliver introduceret til det, som 
binder os sammen i FDF, herunder formål, 
ambition, værdier, pædagogik og historie. 
Kurset giver også deltagerne indblik i FDFs 
organisering og struktur.

Kurset afholdes hvert halve år af FDFs for
bundssekretærer og er en obligatorisk del 
af FDFs grundlæggende lederuddannelse, 
som alle ledere i FDF skal gennemgå.

På FDF.dk/knkl er en oversigt over fore
løbigt planlagte kurser dette efterår. Følg 
med på siden for løbende tilføjelser om 
tilmelding, tidspunkter og lokationer i de 
enkelte landsdele.

Fristen for tilmelding til de enkelte kurser 
er en uge før kursusdagen.

INTROKURSER TIL  
MEDLEMSSERVICE
Med et introkursus til Medlemsservice bli
ver du og dine medledere godt klædt på til 
at arbejde i FDFs nye medlemssystem. 

I foråret afholdes en række webinarer og 
online inspirationsaftener om bestemte 
funktioner og roller i Medlemsservice. 

På medlemsservice.nu/kurser er en over
sigt over foreløbigt planlagte introkurser 
og webinarer dette forår. Følg med på 
siden for løbende tilføjelser om tilmelding, 
tidspunkter og lokationer i de enkelte 
landsdele.

KREDSLEDERUDDANNELSE
Både nye og erfarne kredsledere kan del
tage i forskellige udviklingsmoduler som 
en del af kredslederuddannelsen. Kurserne 
har til formål at give inspiration og værktø
jer til rollen som kredsleder.

Kredslederuddannelsen er til for at:

   Skabe et solidt fundament for kreds
lederarbejdet.

   Inspirere til at være ledernes leder og  
skabe fællesskab.

   Skabe overblik.
   Give konkrete værktøjer til kreds

lederjobbet.
   Sætte dine egne erfaringer i spil.
   Skabe netværk til andre kredsledere.
   Bruges til at tænke FDFs formål, værdier 

og ambition ind i kredsens hverdag.

Modulerne kan fx omhandle emner som 
projektledelse, relationer, personligt leder
skab, strategi og udviklingsmål, fortællin
gen og kredsudvikling – og meget mere.

På FDF.dk/kredslederuddannelse er en 
oversigt over foreløbigt planlagte moduler 
dette efterår. Følg med på siden for løben
de tilføjelser om tilmelding, tidspunkter og 
lokationer i de enkelte landsdele.

SAVNER DU  
FLERE INDSPARK TIL  

DIT STÅSTED?

Vil du gerne kunne 
tilgå FDF webinarer  

on demand?

Prøv igen

FDF har fået et helt nyt online uddannelsestilbud, 
der samler viden, værktøjer og kurser ét sted. Det er 
en fælles vidensbank, hvor du og andre fra  kredsen 
kan dykke ned i en lang række FDFrelaterede  
emner og blive inspireret til netop jeres arbejde med 
børn og unge. 

FDFs online uddannelsestilbud vil løbende blive opda
teret med moduler, samt materialer, oplæg, webinar

optagelser, videnspapirer og redskaber fra FDFs mange 
kurser og uddannelsestilbud på tværs af landet, så vi 
hele tiden hjælper hinanden med at opbygge viden og 
sikre, at gode erfaringer kommer videre til andre.

Få indspark til dit ståsted på fdf.thinkific.com

FDFS ONLINE UDDANNELSESTILBUD!

JA NEJ

Tjek det ud her!

JA

Er du træt af jagte  
relevante oplæg- og  
webinaroptagelser?

JA

http://FDF.dk/kredslederuddannelse
https://fdf.dk/uddannelse/kurser/knkl
http://medlemsservice.nu/kurser/
https://fdf.thinkific.com
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Få flere med på kursus 
– søg FDFs uddannelsespulje!
Kredse kan søge om tilskud til kursusdeltagelse 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.

FØLG MED I DE STORE OPLEVELSER
Dygtige, frivillige fotografer sørger for at forevige de små og store 
øjeblikke på FDFs mange kurser. På de enkelte kursers sociale medier, 
kan du se billeder fra tidligere kurser og følge med i gruppernes akti
viteter mens kurset afvikles. 

Kursusoversigt FORÅR 2023

KursusSTART 6.10. 
april  
2023

Hardsyssel Efterskole 
Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer

Alle i 
7. og 8. 
klasse

1.858 kr. Ja 10. 
marts 
2023

Kursusleder 
Nicolai Pelzer   
Tlf. 23 27 20 67  
nicolaipelzer@FDF.dk 
 
Kursusleder 
Anna Nielsen 
Tlf. 22 55 22 04 
annanielsen@FDF.dk

Seniorvæbner kursus 
KE

5.10. 
april  
2023

Kongeådalens Efterskole   
Dovervej 19 
6660 Lintrup

1315 år 2.082 kr. Ja 10. 
marts 
2023

Kursusledelsen 
Mads Wermuth 
Kristian Rieland Vemmelund 
AnneLene Wermuth 
 
kursus@keskole.dk

Seniorkursus VORK 5.10. 
april 
2023

FDF Lejrcenter Vork 
Vork Bakker 12 
6040 Egtved

1518 år 2.207 kr. Ja 10. 
marts 
2023

Kursusleder 
Emma Thoftgaard Nielsen 
Tlf. 26 36 49 73 
emmathoftgaard@FDF.dk 
 
Kursusleder 
Amalie Bjerre Falkesgaard 
Tlf.22 25 48 08 
amaliebf@hotmail.com

Seniorkursus Sletten 5.10. 
april 
2023

Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

1518 år 2.207 kr. Ja 5. 
marts 
2023

Kursusleder 
Jeppe Sølvberg Strauss  
Tlf. 23 84 64 24  
jss@FDF.dk 
 
Kursusleder 
Morten Overgaard 
Tlf. 51 26 13 56 
mo@FDF.dk

KursusPLUS 5.9. 
april 
2023

Silkebog Højskole 
Platanvej 12 
8600 Silkeborg

1925 år Se ved 
tilmelding

Ja 10. 
marts 
2023

Kursusleder 
Simon Svir Hansen 
Tlf. 28 45 08 85  
simonsvir@gmail.com  
 
Kursusleder 
Thomas Hundebøll 
Tlf. 28 45 49 25 
thomashundeboell@FDF.dk

Lederkursus 2123. 
april 
2023

Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

Fra 18 år 1.463 kr. 
hel weekend 
691 kr. 
halv weekend 
500 kr. 
for børn

Ja 17. 
marts 
2023

Kontaktperson 
Ditte Hartnack 
Tlf. 41 73 11 81 
dh@FDF.dk

Træklatrekursus 28.30. 
april 
2023 

Friluftscenter Sletten 
Æblegården 
Bøgedalsvej 30 
8680 Ry

Fra 15 år 1.957 kr. Ja 14 dage  
inden kur
susstart (dog 
6 uger ved 
eksaminati
onskursus)

FDFs klatreudvalg 
klatring@FDF.dk

Træklatrekursus 1.3. 
sep. 
2023

Friluftscenter Sletten 
Æblegården 
Bøgedalsvej 30 
8680 Ry

Fra 15 år 1.957 kr. Ja 14 dage  
inden kur
susstart (dog 
6 uger ved 
eksaminati
onskursus)

FDFs klatreudvalg 
klatring@FDF.dk

Turkanosikkerheds-
kursus 

28.29. 
april 
2023

Bagsværd Fra 18 år 619 kr. Ja 14. 
april 
2023

Kursusleder 
Peder Bertram Andreasen 
Tlf. 51 90 72 87 
kano@FDF.dk

Turkanoinstruktør 1 28.30. 
april 
2023

Bagsværd Fra 18 år 1.463 kr. Ja 14. 
april 
2023

Kursusleder 
Peder Bertram Andreasen 
Tlf. 51 90 72 87 
kano@FDF.dk

Turkanoinstruktør 1 12.–14. 
maj 
2023

Odense Fra 18 år 1.463 kr. Ja 28. 
april 
2023

Kursusleder 
Peder Bertram Andreasen 
Tlf. 51 90 72 87 
kano@FDF.dk

EasterCourse 1.9. 
april 
2023

Rysensteen 
Rysensteensgade 3 
1564 København V

1825 år 187,5 kr. Ja 28. 
februar 
2023

Kontaktperson 
Adric Etheredge 
adric@FDF.dk
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Hej 
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https://kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/fundraising/uddannelsespuljen





