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FORMÅL 
Kursets formål er, at du som seniorvæb-
ner får: 
- en oplevelsesrig start på FDFs lederud-
dannelse, som kan motivere og inspire-
rer dig til at fortsætte som leder i FDF. 
- en vedkommende forkyndelse, der 
vækker eftertanke. 
- en række brugbare færdigheder til at 
tage med hjem i kredsen og videre ud i 
livet. 
- del i et forpligtende fællesskab, hvor 
den enkelte tager ansvar for sig selv og 
andre og dermed får et solidt ståsted at 
møde verden fra. 

VALG AF GRUPPE 
En stor del af kursusprogrammet foregår 
i en gruppe med 12-20 deltagere og tre 
instruktører, som du skal være sammen 
med hele påsken. Alle grupper lægger 
stor vægt på det sociale og det at høre 
til i kursusfællesskabet. 

Du skal derfor på forhånd angive to 
prioriterede gruppeønsker, som passer 
til dig. Vi vil gøre vores bedste for at 
imødekomme dine ønsker – langt de 
fleste får opfyldt deres førsteprioritet, 
medmindre der er en meget skæv forde-
ling af deltagere i grupperne. 

Du får at vide, hvilken gruppe du er ble-
vet en del af i velkomstmailen, som du 
modtager senest en uge før kursusstart. 

I gruppebeskrivelserne på de næste si-
der kan du læse om de enkelte gruppers 
aktiviteter samt praktiske oplysninger, 
bl.a. hvordan I skal spise, sove og lidt 
om, hvordan I vil blive udfordret. 

SKAL DU AF STED FOR FØRSTE 
GANG? 
Vi gør vores bedste for at hjælpe dig, 
der ikke har været med før. Du er f.eks. 
velkommen til at tage af sted sammen 
med en, du kender. Som ny deltager 
kan du finde en kursusmakker, som du 
gerne vil i gruppe med. I skal selvføl-
geligt vælge de samme grupper, så gør 
vi vores bedste for at få jer i samme 
gruppe. Jo før I tilmelder jer, jo større er 
chancen. Vi glæder os til at tage godt 
imod dig for første gang på FDF Senior-
væbnerkursus Hardsyssel Efterskole. 

ALDERSGRUPPE 
Kurset er for alle seniorvæbnere, der går 
i 7. og 8. klasse eller er 13-15 år. 

TID OG STED 
Kurset begynder torsdag d. 18. april kl. 
14.00, hvor alle mødes på Struer Station, 
og slutter mandag d. 22. april kl. 9.30 på 
Hardsyssel Efterskole, Hardsysselvej 2, 
Vejrum, 7600 Struer. 

FÆLLESTRANSPORT 
Der bliver arrangeret fællestransport 
mellem Hardsyssel Efterskole og Struer 
Station. 

Ved ankomsten torsdag mødes vi alle 
på Struer Station. Mandag, når du 
skal hjem, er der mulighed for at blive 
hentet på Hardsyssel Efterskole. Du kan 
også benytte fællestransporten til Struer 
Station og nå et tog med afgang kl. 
10.00. 
Husk at angive i din tilmelding, at du 
ønsker at benytte dig af fællestrans-
porten mandag. Dette er inkluderet i 
deltagerprisen. 

DELTAGERBREV 
Senest en uge før kursets start får du et 
deltagerbrev via mail. I deltagerbrevet 
kan du se, hvilken gruppe du er kommet 
i, hvem der ellers skal på kursus, hvilke 
instruktører du skal have, hvad du skal 
medbringe og andre praktiske informa-
tioner. 

KURSUSBEVIS 
Efter kurset får du et kursusbevis for 
din deltagelse, da kurset er et led i FDFs 
lederuddannelse. 

PRIS 
Kurset koster i alt 1873 kr. 
For medlemmer af FDF sendes regnin-
gen til kredsens kasserer.
Huslejen udgør 418,60 kr – hertil kan 
kredsen søge huslejetilskud.
Fra kursusprisen fratrækkes rejsegodt-
gørelse beregnet ud fra landsdel, dvs. 
din kursuspris er lavere, desto længere 
væk du bor fra Hardsyssel Efterskole. 
Dette sker automatisk ved tilmelding. 
Læs mere i FDFs kursusprincipper og 
handelsbetingelser på FDF.dk/uddan-
nelse. 

TILMELDING 
Sidste frist for tilmelding er mandag 
18. marts. Du tilmelder dig på FDF.dk/
tilmeld. Tilmeldingen er bindende. 

KONTAKT 
Mail: allanbroe@gmail.com 
Telefon: 28 95 09 62

FØLG MED! 
Facebook: https://www.facebook.com/
HEkursus

Er du seniorvæbner og klar på nye 
udfordringer i FDF? Længes du efter 
at prøve dig selv af på et kursus med 
venskab, oplevelser og udfordringer i 
højsædet? Så er Seniorvæbnerkursus 
Hardsyssel Efterskole lige noget for dig! 
Du kan se frem til en påske med en 

masse nye venner - sammen bliver I 
fyldt godt op med store oplevelser og 
kan klare nye udfordringer.
Vi glæder os til at byde dig velkommen 
og se dig give den gas sammen med en 
masse andre seniorvæbnere på Hardsys-
sel Efterskole. 

De bedste hilsner Kursusledelsen 
Allan Simmelsgaard Broe, 
Pernille Bak Østergaard
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1
(TIDS)REJSEHOLDET
Tidsrejse, leg, fantasi,
Tænker du nogensinde over, hvordan verden ville se ud, hvis ikke internettet, 
smartphones eller den dybe tallerken var opfundet? Hvis du gør, er du den, 
vi mangler. 
Forskere har i lang tid prøvet at bygge en tidsmaskine, og det er endelig lyk-
kedes. Men desværre er den blevet stjålet! Derfor mangler vi dig til at tage 
med på en mission for at sikre, at de ikke ændrer på verden, som vi kender 
den. Vi bliver måske nødt til selv at rejse tilbage eller frem i tiden. Tør du 
være med til at stoppe tidsrøverne, og er du ikke bange for at blive fanget i 
tiden - så er det dig, vi mangler!

Gruppen sover og spiser inde og har aktiviteter både ude og inde.

Personlig udvikling  H H
Fysisk aktivitet  H H
Leg og fantasi  H H
Kreativitet  H H

2
#SOME(DIA)
Medier, journalistik, kreativitet
Kan du regne ud, om det er fake-news? Elsker du anderledes oplevelser? Kan 
du give selv den mest kedelige historie en spændende overskrift ved brug af 
click-bait? Og tør du formidle de gode historier videre? Så er denne gruppe 
noget for dig! 
Uanset om du drømmer om at blive den næste store FDF-youtuber eller bare 
synes, (sociale) medier og journalistik er spændende, så vil du ikke kede dig 
i denne gruppe. Du vil blive sendt ud i marken for at finde spændende hi-
storier, som du skal formidle videre. Vi vil arbejde både med sociale medier, 
artikler, layout, lyd og video.

Gruppen sover og spiser inde og har aktiviteter både ude og inde.

Personlig udvikling  H H H
Fysisk aktivitet  H
Leg og fantasi  H H
Kreativitet  H H H

Grupper
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3
ALT ELLER INTET
Konkurrence, tons, fart  
Elsker du konkurrence, tør du sætte alt på spil, og er du klar til at satse – så 
er Alt eller Intet gruppen for dig! 
Alt kan sættes på spil, når det gælder Alt eller Intet. Vi kæmper om point, 
sejren, ære – men først og fremmest for at have det sjovt og udfordre os selv 
lidt mere end i hverdagen. Lad det pæne tøj ligge derhjemme og tag skjor-
ten på. Så er du klar til en vild uge med masser af fysiske og psykiske opga-
ver, som vil sætte dig og dine kammerater på prøve. Må de bedste vinde!

Gruppen sover, spiser og har aktiviteter ude.

Personlig udvikling  H H
Fysisk aktivitet  H H H
Leg og fantasi  H
Kreativitet  H

4
EKSPEDITIONEN
Friluftsliv, outdoor, bål
Tag med på ekspedition, hvis du er typen, som elsker friluftsliv og bare læn-
ges efter den næste outdoor-oplevelse. I Ekspeditionen venter oplevelserne 
lige om hjørnet og under den åbne himmel. Vi er klar på at finde vej gennem 
skoven, slå lejr under stjernerne, finde mad i naturen og har det allerbedst, 
når vi er samlet omkring et lejrbål. 
Gruppen er for dig, som gerne vil blive bedre til at færdes i naturen, så du 
ikke går glip af de mange outdoor-oplevelser, som venter derude.

Gruppen sover, spiser og har aktiviteter ude.

Personlig udvikling  H H H
Fysisk aktivitet  H H
Leg og fantasi  H
Kreativitet  H


