
Seniorkursus Vork
Aldersgruppe 15-18 år

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Lejrcenter Vork

16.-22. oktober 2022

SENIORKURSUS VORK     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     11

http://FDF.dk/tilmeld


12     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     SENIORKURSUS VORK

VELKOMMEN TIL SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV
Du sidder her med indbydelsen til en af efterårets 
suverænt fedeste oplevelser. Snart mødes en masse 
unge mennesker i Vejle for at begive sig afsted mod 
Seniorkursus Vork.

Som deltager på 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 kursusdeltager. 
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 FDF-vitaminindsprøjtning med idéer, 
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 Vork-ånden. 

Når du kommer på Vork, bliver du en del af Vork-fami-
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 på̊ 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 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 efteråret.

På vegne af alle instruktørerne på 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 
mulige oplevelse. 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. Der vil være dygtige instruktører, som er 
FDF-ledere, fra hele landet, til at tage imod dig med 
åbne arme – klar på leg såvel som læring og udfor-
dringer. 

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 
få en snak. 

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, at 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 på̊, at der gemmer sig uforglemmelige stjer-
nestunder i et gennemtænkt fællesprogram. Derfor 
har vi på Seniorkursus Vork ekstra stort fokus på fæl-
lesprogrammet og ser værdien i at lære hinanden at 
kende på tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du mindes andagter 
og gudstjenesten, hvor der var tid til ro og eftertænk-
somhed under åben himmel. Du vil huske trætheden 
efter et action-packed løb, de tunge danseben efter 
en vild fest, og du vil huske de legendariske shows 
med underholdning og fed musik.  
Fællesprogrammet på̊ Vork er  
af høj kvalitet – og det er her,  
du oplever fællesskabets sus,  
et helt særligt nærvær og nye  
venskaber.

Amalie Bjerre Falkesgaard

Emma Thoftgaard Nielsen
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VÆLG DIN GRUPPE
Gruppebeskrivelsen består af to dele: Del 1 er en 
introduktion til gruppens tema og univers. Del 2 er 
en mere konkret beskrivelse af gruppens aktivite-
ter; hvordan man sover, spiser, og på hvilke måder 
du bliver udfordret. Det betyder, at du som deltager 
skal læse gruppebeskrivelserne godt igennem, hvil-
ket 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 præcist har fokus på, kan du 
benytte dig af de tre keywords og del 2, som beskriver 
gruppen mere konkret. Hvis det stadig er uklart, er du 
velkommen til at sende en mail til kursusledelsen. 

Du kan vælge mellem seks forskellige grupper,  
der hver især: 
   Har ca. 12-18 deltagere.
   Har tre inspirerende instruktører.
   Byder på genialt og gennemtænkt program 

giver værdifuld inspiration og nervepirrende  
udfordringer.

   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 anden-
prioritet, 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 delta-
germailen, som kommer ca. to uger inden kursusstart.

TIL FORÆLDRE OG 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 
kredsen. 

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 på̊ tilværelsen.

FORMÅL
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse.  
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-færdig-
heder gennem oplevelser og udfordringer. 

   Lade seniorerne opleve et stærkt, givende  
og forpligtende fællesskab. 



TID 
Start: Søndag d. 16. oktober kl. 14.00  
på Vejle Station.

Slut: Lørdag d. 22. oktober kl. 12.00  
på Vejle Station.

LOKATION
FDF Lejrcenter Vork 
Vork Bakker 12 
6040 Egtved

HVEM
Kurset er for alle seniorer i alderen 15-18 år. 
Er du i tvivl, om du er gammel nok eller for 
gammel, så kontakt gerne kursusledelsen.

PRIS
Kurset koster i alt 2.561 kr. For medlemmer 
af FDF sendes regningen til kredsens kas-
serer, og der skal betales inden kurset. Som 
ikke-medlem af FDF skal du betale ved til-
melding. Huslejeandel for seniorkurset udgør 
947,56 kr. Alt efter hvor du bor i landet, ydes 
der mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. 
at din kursuspris er lavere, desto længere væk 
du bor fra Lejrcenter Vork. Dette sker auto-
matisk ved tilmelding. Kredsen kan søge kur-
sustilskud eller huslejetilskud ved kommunen 
af det resterende beløb. Læs mere i FDFs 
handelsbetingelser på FDF.dk/uddannelse.

TRANSPORT
Der er fælles transport til og fra Vork fra Vejle 
Station. Det er her kurset starter og slut-
ter, og det er derfor ikke muligt at ankom-
me direkte på Vork. Du skal selv sørge for 
at komme til Vejle Station senest søndag d. 
16. oktober 2022 kl. 14.00. Hjemtransport fra 
Vejle Station kan ske med planmæssig afrejse 
tidligst lørdag d. 22. oktober 2022 kl. 12.00.

KURSUSBEVIS
Du får både et kursusbevis for din deltagelse 
på kurset og et kompendie med de bedste 
idéer med hjem.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 12. 
september 2022. Tilmeldingen er bindende, 
hvilket betyder, at hvis du efter tilmeldings-
fristen finder ud af, at du ikke kan deltage 
alligevel, så vil din kreds ikke få refunderet 
deltagerafgiften. Tilmeldingen foregår elek-
tronisk på FDF.dk/tilmeld. Husk at tale med 
din kredsleder 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. Tjek dit 
spamfilter, måske ligger velkomstmailen der.

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

KONTAKT
Emma Thoftgaard Nielsen 
Tlf.: 26 36 49 73 
E-mail: emmathoftgaard@FDF.dk 

Amalie Bjerre Falkesgaard 
Tlf.: 22 25 48 08 
E-mail: amaliebf@hotmail.com

PRAKTISK INFO
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GRUPPER

Vork Dyrepark
Natur | Viden | Leg & fantasi

Går du også og tænker over, hvordan ænder kan 
holde varmen i oktober, og hvordan en bæver 
bygger sin dæmning? Vork Dyrepark er for alle 
nysgerrige sjæle, som undrer sig over, om ugler 
virkelig er vågne hele natten, og om muldvarper 
ingenting kan se? Passer ovenstående på dig, 
så kom med i Vork Dyrepark, og leg dig klogere 
på, hvordan dyrene lever i en vild og omskiftelig 
verden.

I Vork Dyrepark skal vi lege og leve som forskel-
lige dyr hver dag. Gruppen bor og spiser ude 
i naturen som rigtige dyr og overnatter både 
i træerne og i huler. Du vil som deltager opnå 
større forståelse for den nære natur omkring 
os, når vi leger os igennem dyreriget. Gruppens 
aktivitetsniveau og nataktiviteter afhænger af 
dyrene, nogle dyr tager på tur, og andre byg-
ger rede. Langt de fleste dyr sover hver nat og 
bærer ikke rundt på en rygsæk – derfor gør vi 
heller ikke det i denne gruppe.

1

Vorks Næste  
Klassiker
Kreativitet | Design | Håndværk

Vil du udfolde din kreativitet og skabe desig-
nikoner både til dig selv, din mor og til Vork? 
Så er her gruppen, hvor du får lov til at bore, 
tegne, slibe og male! Vorks Næste Klassiker er 
i øjeblikket på jagt efter nye kreative hjerner og 
hænder, som både alene og i fællesskab med 
andre vil blive udfordret i at designe og byg-
ge produkter, der kan sidestilles med alt fra 
PH-lamper til Highlander-foldesæder. Så hvis du 
er klar til at løfte arven fra de gamle designme-
stre, så skynd dig at melde dig til Vorks Næste 
Klassiker i dag!

I gruppen skal vi arbejde med idé, design og til-
blivelse. Du vil som deltager få erfaring med at 
udvikle og udarbejde store og små byggeprojek-
ter, og du kan derfor forvente at få idéredskaber 
og gode håndværks- og designfif med hjem. 
Vorks Næste Klassiker er for alle – både de 
krøllede hjerner, dig der lige har fået din første 
dolk, og dig der bare elsker at slå søm i. Grup-
pen sover og spiser inde og udnytter nattetimer-
ne til at drømme om nye designs og løsninger.

3

Hvor går grænsen? 
Grænser | Refleksion | Semitons

Hvornår mærker du frygten komme snigende? 
Når du griber ud efter den næste gren højt oppe 
i trækronen? Når du er helt alene i mørket? Når 
du står på en scene med spotlys i ansigtet, eller 
når du deler noget, du aldrig har fortalt nogen 
før? I denne gruppe skal vi udforske vores egne 
og andres grænser. Frygt har mange ansigter, 
og vi vil blive udsat for både fysiske og psykiske 
udfordringer. Måske vil du blive overrasket over 
dine egne grænser – eller andres. Vi vil tage jer 
helt derud, hvor det virkelig kan rykke, men det 
er kun dig, der kan mærke efter, når vi vandrer 
ud i grænselandet – hvilke grænser vil du skub-
be til, og hvornår er det tid til at sige fra? Kom 
med på opdagelse i dit eget grænseland, og 
udforsk det skræmmende, det sitrende og det 
modige. Vi skal afsted – tør du?

I gruppen forventer vi, at du møder op med et 
åbent sind og en vilje til at gå derud, hvor du 
mærker dine grænser. Gruppen kan indehol-
de program, hvor du skal kunne løbe kortere 
distancer og gå ca. 15 km. Gruppen sover ude og 
spiser ude, og du kan forvente at det meste af 
programmet er udendørs.

2

Glamping 
Luksusfriluftsliv | Primimad | Hygge

Har du altid drømt om at være et ægte frilufts-
menneske – sove, spise og bare leve ude i den 
fri natur? Orker du heller ikke at fryse om nat-
ten eller ikke at blive mæt, fordi du ikke fandt 
bær nok? Så er luksusfriluftsliv og glamping, 
som vi skal dyrke sammen i denne gruppe, helt 
sikkert noget for dig. Her er der endelig tid til 
alle de projekter, man måske går og drømmer 
om, men ikke lige har tid til i hverdagen. Her er 
der tid til at knytte en hængekøje, tid til at sylte 
og tid til at lave lækre simreretter over bål.

I gruppen vil der være fokus på at have tid og ro 
til at gå i dybden med projekter og madlavning. 
Faktisk er der ikke grænser for, hvilke projekter 
vi kan kaste os over. Vores udendørs lejrplads, 
hvor vi sover og spiser, vil ikke kun være indret-
tet efter need-to-have, men også efter nice-to-
have. Vi skal primært sove om natten, men hvis 
det forsøder vores tilværelse med en solopgang 
eller stjernekiggeri, kan det jo være, at sengeti-
derne ændres. Som deltager vil du forhåbentlig 
opleve at komme væk fra hverdagens stress og 
jag og måske opleve en helt ny måde at være i 
naturen på.

4
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GRUPPER

SportAmok
Fysiske aktiviteter | Bevægelsesglæde |  
Teamwork

I SportAmok skal vi udforske alle afkroge af 
sportens verden – og vi gør det sammen! Sport 
er hårdt, hvis man er alene, men som et hold 
kan næsten alt lade sig gøre. Måske kan vi 
gennemføre en Ironman, hvis vi hjælpes ad? 
Kan vi gennemføre en hård workout og stadig 
have overskud til at få de andre med? Og kan 
vi sammen opføre den smukkeste danseruti-
ne? SportAmoks formål er at bevise, at sport er 
meget mere end at sparke til en bold og blive 
nummer et.

Gruppen spiser og sover inde, og vi er primært 
aktive om dagen, hvor der vil være tempo og 
høj puls meget af tiden. Om natten tager vi den 
med ro, da det er vigtigt at restituere, når man 
har været aktiv. SportAmok er for alle, men det 
er klart sjovest, hvis du ikke har umiddelba-
re skader. Du kan forvente at blive udfordret 
både fysisk og psykisk. Gruppen arbejder med 
forskellige elementer indenfor sport og bevæ-
gelse, og du kan forvente at få nye værktøjer til 
at skabe lege og aktiviteter, som kan bruges i 
kredsen. 

5
Når virkeligheden  
rammer 
Livsprioritering | Mod | Tons

Et liv uden fornuftige og rationelle tanker er 
fantastisk. Et liv, hvor fristelser bliver levebrød, 
og det høje forbrug vinder over den fornuftige 
adfærd. Det er et liv i luksus og uden omtan-
ke for de konsekvenser, fristelserne kan føre 
med sig. Man føler, man ejer verden, og livet 
er en dans på røde roser. Men det er kun et 
spørgsmål om tid… For på et tidspunkt rammer 
virkeligheden, hvor alt ikke længere er bekym-
ringsfrit – og den rammer hårdt! Livet tager en 
uventet drejning. Den luksuriøse livsstil holder 
ikke længere, og konsekvenserne bliver tydelige. 
Pludselig bliver det en kamp for at få hverdagen 
til at hænge sammen.

Der skal handles hurtigt, og det bliver ikke 
nemt. Den nye virkelighed er barsk og kræven-
de. Det bliver både hårdt psykisk og udfordren-
de fysisk. Som deltager skal du være klar på at 
spise og sove ude samt at gå langt med oppak-
ning. I ugens løb vil dine grænser blive testet, 
og du vil opleve aktiviteter med meget aktivitet 
og højt tempo – 100% tons. Vejen tilbage bliver 
kritisk, men gennem hårdt arbejde og med et 
køligt overblik kan alting lade sig gøre.

6
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