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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 FDF-venner! 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
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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 16-24 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.



PRAKTISK INFO
TID 
Start: 7éýÅµÓ 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: 2µéÅµÓ 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 15-18 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.

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 
E-mail: jss@FDF.dk

Morten Overgaard 
Tlf.: 51 26 13 56 
E-mail: mo@FDF.dk
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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 Kepler-438b. 
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 Kepler-438b 
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 af!er 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

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 primi-lejr. 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. 
Wellness-oplevelser. Julsø Glamping tilbyder til 
tider bu"et, 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-
ping-lejrplads. 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
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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

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 SKS-medarbejderne, 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 træ"er.

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.
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