
INTERNATIONALT LEDERKURSUS I SLOVAKIET

Et internationalt kursus er en rigtig god 
måde at komme ud og møde andre friv-
illige i Europa. Til Euro Course skal vi 
debattere, diskutere, grine, spise og ikke 
mindst lære en masse nye, spændende 
frivillige ledere at kende!

Euro Course er et kursus under paraplyor-
ganisationen Fimcap, hvor FDF er medlem. 
Det afholdes af vores slovakiske partner-
organisation eRko og er for 18-25-årige 
fra frivillige organisationer i hele Europa. 

Kursets tema er Enjoy your freedom! og 
på kurset vil vi debattere emner som fri-
hed under ansvar, hvad det vil sige at have 
frihed og ansvar, og hvordan du kan bruge 
det hjemme i kredsen. 

Udover at du bliver klogere på årets emne 
frihed bliver du helt sikkert også klogere 
på, hvad det vil sige at være frivillig andre 
steder, du bliver klogere på dig selv og du 
bliver klogere på FDF.

Mød frivillige ledere fra hele Europa

EURO COURSE 2015



Formål
At unge fra kirkelige børne- og ung-
domsorganisationer i Europa kan 
mødes og udveksle metoder, lege og 
ideer til brug i deres arbejde. Samar-
bejde, interkulturel forståelse, debat 
og forkyndelse er nøgleord.  Stem-
ningen på kurset er I høj grad præget 
af deltagernes forskellige holdninger, 
baggrunde og traditioner.  Andagter, 
lege, mad og musik er sammensat på 
tværs af nationalitet og kultur. Der vil 
være plads til både aktivitet og fordy-
belse.  

Tid og sted
8.-12. april 2015
Nitra, Slovakiet – ca. 1 time fra hoved-
staden Bratislava
Vi mødes i Danmark og følges til Slo-
vakiet. Du bør derfor beregne en rej-
sedag i begge ender.

Deltagere
Deltagerne skal være mellem 18 og 
25 år og er fra kirkelige ungdomsor-
ganisationer over hele Europa. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING
Fra FDF er der plads til 4 deltagere, der 
udvælges efter først-til-mølle-princip-
pet. Dog har førstegangsdeltagere for-
trinsret.

Pris og rejsegodtgørelse
Kurset koster 2211 kr. der dækker fly-
billet, ophold, mad, kursus og transport 
i Danmark jf. FDF’s gældende regler for 
rejseudligning. Du skal selv medbringe 
lommepenge. Kredsens kasserer vil 
modtage en regning for din deltagelse 
efter kurset.

Kursussprog
Det fælles sprog på kurset er engelsk, 
men det er ikke noget krav at du er su-
pergod til engelsk. Med engelsk fra fol-
keskolen og godt humør kommer man 
langt!

Tilmelding
Du skal tilmelde dig kurset online på 
www.fdf.dk/kursus. Dette skal du gøre 
seneste d. 9. februar 2015. Få dage efter 
denne dato får du af vide om du er kom-
met med. 
Det er VIGTIGT at du skriver dit fulde 
navn som det står i dit pas. Husk des-
uden at tjekke udløbsdatoen på dit pas 
inden du tilmelder dig.

Deltagerbrev
Senest 1 uge før kursets start får du et 
deltagerbrev med program og alle prak-
tiske oplysninger.

Kontakt: 
Holdleder fra FDF
Gitte Taasti
gittetaasti@fdf.dk
40 21 99 21

“Med CrossCulture 
møder du kreative 
mennesker med en 
anderledes vinkel 
på livet”


