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KURSER  
I FDF

FDF.dk/tilmeld

Efterår 2022

http://FDF.dk/tilmeld


Når du som ung eller leder deltager på FDFs 
kurser, bliver du en del af et endnu stør-
re fællesskab, der rækker ud over din egen 
kreds. Et fællesskab hvor vi oplever sam-
men, 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 efteråret 2022.

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.

Som noget nyt skifter 7.-8. klassekursus fra 
dette efterår navn til KursusSTART. Kurset er 
for dig, der er seniorvæbner – og det allerfør-
ste kursus, du kan komme på i FDF.

I kursuskataloget kan du læse meget mere 
om alle de oplevelser, der venter dig på FDFs 
kurser dette efterår. 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 kursusop-
levelser.

FOTOS  
Thomas Heie Nielsen, Magnus Dahl Jensen, Christian Kyed, Bernt Nielsen, Amanda Hertz og Kasper Henriksen 

Kurser for alle!
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KursusSTART
Aldersgruppe Alle FDFere i 7. og 8. klasse

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Hardsyssel Efterskole og Rysensteen

17.-21. oktober 2022
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Tidligere  

7.-8. klasse- 
kursus

http://FDF.dk/tilmeld


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.

DU KAN VÆLGE MELLEM TO KURSER
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1. Hardsyssel Efterskole
Hardsyssel Efterskole er en af FDFs tre  
efterskoler, der ligger nær Struer.

Hardsyssel Efterskole 
Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer

Kursusledelse 
Andreas Nielsen 
Tlf.: 25 42 82 15 
E-mail: andreas.nielsen@fdf.dk 
 
Kenneth Lindquist Christensen 
Tlf.: 26 12 55 92 
E-mail: klc@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

2. Rysensteen
Rysensteen ligger midt i København og  
huser blandt andet FDFs forbundskontor.

Rysensteen 
Rysensteensgade 3 
1564 København V

Kursusledelse 
Christian Reimuth 
Tlf.: 50 49 38 09 
E-mail: cr@fdf.dk 
 
Nicolai Pelzer 
Tlf.: 23 27 20 67 
E-mail: nicolaipelzer@fdf.dk



KURSUSSTART     KURSUSKATALOG EFTERÅR 2022     5

INFO TIL FORÆLDRE 
FDF gennemfører årligt syv 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 sig 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 kristendom-
men 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.



PRIS 
Prisen for at deltage er 1.770 kr. pr. deltager. 
Kredsens kasserer modtager en faktura for 
deltagelsen efter kurset. Huslejeandelen for 
KursusSTART udgør 616,63 kr. 

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

TILMELDING 
Jo hurtigere du tilmelder dig, jo større  
chance har du for at komme med. Du skal 
tilmelde dig senest d. 12. september 2022  
via FDF.dk/tilmeld. 

Tilmeldingen er bindende. Afbud accepte-
res kun ved dokumenteret sygdom. På hvert 
kursus er der højst plads til fem deltagere fra 
hver kreds for at sikre bedst mulig gruppe-
dynamik på det enkelte kursus. 

TRANSPORT 
Rysensteen: Vi mødes mandag d. 17. oktober 
om eftermiddagen på Københavns Hovedba-
negård ”under uret”. Herfra går vi mod Rysen-
steen i samlet flok. Kurset slutter ligeledes 
på Københavns Hovedbanegård fredag d. 21. 
oktober om formiddagen. Nærmere tidspunk-
ter vil fremgå i deltagerbrevet.

Hardsyssel Efterskole: Der er fællestrans-
port 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 
8-mandsrum med piger og drenge hver for 
sig. 

DELTAGERBREV 
Senest ti dage før kursets start får deltager-
nes forældre et deltagerbrev per mail med 
flere praktiske oplysninger. Hvis du ikke kan 
finde det i din indbakke, så tjek dit spamfilter. 

DELTAGERBEVIS 
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, og 
du får et bevis for din deltagelse. 

FOTOTILLADELSE 
Med din tilmelding tillader du offentliggørel-
se af billeder taget af dig på kurset på FDFs 
hjemmeside og i andre af FDFs medier. Øn-
sker du ikke dit billede offentliggjort, skal du 
skrive det i forbindelse med din tilmelding.

PRAKTISK INFO
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Seniorvæbnerkursus MSE
Aldersgruppe 13-15 år

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Midtsjællands Efterskole

15.-21. oktober 2022
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PRAKTISK INFO
TID
Start: Lørdag d. 15. oktober 2022 kl. 14.00  
på Roskilde Station. 
Slut: Fredag d. 21. oktober 2022 kl. 11.30  
på Roskilde Station.

FÆLLESTRANSPORT
Før og efter kurset er der fællestransport  
til og fra Roskilde Station. Alle mødes på 
Roskilde Station lørdag d. 16. oktober 2022 
kl. 14.00, hvorfra vi samlet kører i bus til 
MSE. Fredag d. 22. oktober 2022 kører bus-
sen atter til Roskilde Station, så du kan nå 
et tog omkring kl. 11.30.

PRIS
Kurset koster i alt 2.561 kr. Heraf udgør 
huslejen 363,72 kr. For medlemmer af 
FDF sendes regningen til kredsens kasse-
rer, og der skal betales inden kurset. Som 
ikke-medlem af FDF skal du betale ved 
tilmeld ing. Læs mere om FDFs handelsbe-
tingelser på FDF.dk/uddannelse. 

TILMELDING
Tilmeld dig kurset senest d. 12. september 
2022 via FDF.dk/tilmeld. Tilmeldingen er 
bindende og skal foretages af eller i samar-
bejde med forældre eller kredsleder.

VELKOMSTMAIL
Senest en uge før kurset modtager du en 
velkomstmail med et deltagerbrev inde-
holdende et program, en hilsen fra dine 
instruktører og praktiske oplysninger. Du vil 
også kunne finde deltagerbrevet på vores 
hjemmeside FDF.dk/MSE. Hvis du ikke kan 
finde velkomstmailen i din indbakke, så 
sørg for at tjekke dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse. 
Du får bevis for din deltagelse tilsendt på 
mail cirka to uger efter kurset.

KONTAKT
Susanne Toft Nielsen 
Tlf.: 20 65 00 39 
E-mail: sus04_5@hotmail.com

Benny Legaard Buur 
Tlf.: 20 70 56 34 
E-mail: blb@FDF.dk

INTRODUKTION
Er du seniorvæbner og klar til nye udfordringer i FDF? 
Længes du efter at prøve dig selv af på et kursus med 
leg, kreativitet og venskab i højsædet? Så er Senior-
væbnerkursus på Midtsjællands Efterskole (MSE) lige 
noget for dig! Du kan se frem til en uge med masser 
af spænding, store oplevelser og mange nye venner. 
Sammen med en masse andre fantastiske seniorvæb-
nere er du med til at skabe den helt særlige MSE-ånd 
i et fælles sus af glæde, venskab, oplevelser, ny viden, 
sang, duft og fællesskaber på kryds og tværs af landet. 
Vi glæder os til at byde netop dig velkommen og til at 
sætte gang i endnu et kursus med glade deltagere og 
instruktører, som fylder MSE med den vildeste stem-
ning og energi.

Mange hilsner

Susanne Toft Nielsen og Benny Legaard Buur,  
kursusledere

FORMÅL
Kursets formål er, at du som seniorvæbner får:

   En oplevelsesrig start på FDFs lederuddannelse, 
som motiverer og inspirerer dig til at fortsætte  
som leder i kreds og landsforbund.

   En vedkommende forkyndelse, der vækker  
eftertanke.

    En række brugbare færdigheder til dit fortsatte  
engagement i FDF.

   Del i et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte 
tager ansvar for sig selv og andre, og dermed et 
ståsted at møde verden fra.

ER DU AF STED FOR FØRSTE GANG?
Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig, der ikke 
har været med før. Er du af sted for første gang, kan 
du måske komme sammen med en, du kender. Som 
ny deltager på FDF Seniorvæbnerkursus MSE kan du 
finde én kursusmakker, som du vil være i gruppe med. 
I skal vælge de samme grupper, og så skal I sørge for 
at skrive hinandens navne i bemærkningsfeltet i den 
digitale tilmelding. Så gør vi alt, hvad vi kan, for at få 
jer i samme gruppe. Vi glæder os til at tage godt imod 
dig for første gang på FDF Seniorvæbnerkursus MSE!

VALG AF GRUPPE
Du skal på forhånd vælge tre grupper, som passer til 
dig. På kurset gør vi alt, hvad vi kan, for at imødekom-
me dine ønsker, og oftest vil du få din første- eller 
andenprioritet. Hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogen dog få deres tredjeprioritet. Du får at 
vide, hvilken gruppe du er blevet en del af, i velkomst-
mailen, som du modtager senest en uge inden kursus-
start. I gruppebeskrivelserne kan du læse om de en-
kelte gruppers aktiviteter samt praktiske oplysninger, 
såsom hvordan du sover, spiser, og på hvilke måder du 
bliver udfordret. Du er sammen med din gruppe hele 
ugen. Der er normalt 15-20 deltagere i hver gruppe 
og tre instruktører. Alle grupper lægger vægt på det 
sociale og det at høre til på kurset, så du hurtigt føler 
tryg i vores store forsamling og de nye rammer.

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

http://FDF.dk/uddannelse
http://FDF.dk/tilmeld
http://FDF.dk/MSE


GRUPPER

SVK-Mestrene
Har du det i dig, som skal til for at blive den 
næste SVK-Mester? Når klokken ringer, er det 
så dig eller dine klassekammerater, der når først 
ind til timen igen? Hvis det er dig, der er først 
inde, må du være den ubestridte vinder. Er det 
dig, som kan slå længst i roulade-rundbold, 
eller dig, som er klar til at vise alle dine skjulte 
talenter ved pebernødde-bygning? Så er det 
nu, du har chancen for at blive en af de næste 
SVK-Mestre. Kom og lær, samt vær med til en 
masse sjove lege og konkurrencer. Du vil sam-
men med dit hold blive udfordret i løb og sam-
arbejde, såvel som jeres evne til at tænke ud af 
terningen og stå på egne spaghetti-ben. Grup-
pen spiser og sover inde, og har både aktiviteter 
inde og ude. Aftenaktiviteter vil forekomme.

1

 Mod alle odds
Mod alle odds er gruppen, hvor du kan få lov 
til at teste dig selv i færdigheder og mod. Vi vil 
bruge ugen på at teste hinanden og konkurrere 
i alverdens discipliner. Det vil være hårdt, og I 
vil blive presset. I vil lære at arbejde sammen 
på kryds og tværs af gruppen, og hvis I til sidst 
vil ende op med trofæet, bliver I nødt til at give 
jer 100% og hive point hjem, selvom det nogle 
gange er mod alle odds. Denne gruppe er for 
dem, som gerne vil presse sig selv og prøve 
nogle grænser af, man vil blive presset både fy-
sisk og psykisk. Det forventes, at man kan bære 
sin egen oppakning minimum 10 km. Gruppen 
arbejder med at lære sine grænser at kende, 
gennem et fokus på holdaktiviteter og fairplay 
gennem konkurrence. Gruppen sover og spiser 
ude.

3

Skiskolen
Elsker du duften af ny sne på bjerget? Er du vild 
med fart, spænding og varm kakao på pisten? 
Så tag med os på skiferie på MSE-resort, hvor 
sne-drømmene skal udleves med slalomløb, 
sneboldkampe og vafler om aftenen på hotellet. 
På ferien vil du møde nye venner, og sammen 
vil I boarde flyet mod sjove oplevelser, finde 
vej rundt på pisterne og støtte jer til hinanden 
på vej ned ad off-pisten. Gruppen har et højt 
aktivitetsniveau, og du skal have lyst til at være 
“i gang” det meste af tiden. Gruppen sover og 
spiser indendørs og laver ikke mad selv. Dog er 
vi udenfor langt det meste af dagen i alt slags 
vejr. Det forventes, at du selv er i stand til at 
transportere din bagage mindst 10 km, og at du 
er frisk på at leve dig ind i en temaramme, blive 
en haj til at løse problemer og være en del af et 
fællesskab.

2

M.S.E.T
Det Forskruede Individ, gerningsmanden bag 
mordet, der lukkede kurserne i 2020, er flyg-
tet fra sin lukkede celle i [CENSURERET]. Som 
en udvalgt del af indsatsstyrken i den nye jagt 
vil du sammen med dit hold modtage træning 
i kryptering, gåder, gerningssteder og feltar-
bejde. Det Forskruede Individ SKAL findes og 
bringes tilbage til [CENSURERET]. Men PAS PÅ! 
Gerningsmanden er snu og ekstremt farlig. Med 
tiden vil du opdage, at du ikke er den eneste på 
jagt. I denne leg af katten efter musen, hvem 
er så jægeren? Og hvem er byttet…? Du kom-
mer til at sove og spise ude ved den etablerede 
overvågningslejr, dog vil du få mad tilsendt af 
[CENSURERET]. Det vil være en fordel, at du kan 
bevare roen, men ikke et krav. Du vil blive af-
skåret fra netværket og kommer til at bruge din 
tid på koder, mysterier, escaperooms og selve 
jagten på gerningsmanden.

4

Det Nye Land
Velkommen til Det Nye Land, hvor mulighederne er mange, og skoven stadig ikke er udforsket. Vi har fået et 
stykke jord ude i vildnisset, som vi må kalde vores eget, hvor vi slår os ned. Der skal en del til for at overleve i 
naturen, især i forhold til at skaffe mad, vand og tag over hovedet, men vi tager udfordringerne, som de kom-
mer, og ser, hvad Det Nye Land har at byde på.

Gruppen sover, spiser og har alle programmer udendørs – uanset vejret. Søvn er en prioritet, og man får erfa-
ring med mere end én facon at sove ude på, idet vi løbende udvikler lejren fra meget primitiv til mere luksuri-
øs. Vores fokuspunkter er temarammen, lejrudvikling og madlavning, hvor sidstnævnte som hovedregel foregår 
over bål. Det fysiske aktivitetsniveau er lavt, og der kommer naturlige pauser i programmet, hvor man kan 
hygge i gruppen eller få lidt alenetid. Her er plads til alle. Man skal selv kunne bære sin bagage til lejrpladsen.

5
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GRUPPER

Jumanji – kampen  
om den gyldne ræv
Året er 2022, og en gruppe unge mennesker har 
fået fingrene i et mystisk spil, som er nedarvet 
gennem generationer. Spillet hedder Jumanji.  
Hvad de ikke ved er, at dette spil ikke er et helt 
normalt spil... På mystisk vis er der i generati-
oner forsvundet mennesker, men ingen har set 
forbindelsen mellem de forsvundne og Jumanji. 
Men Jumanji er blevet vækket fra sin søvn, og 
de unge mennesker vil snart opdage Jumanjis 
hemmelighed og sandheden om de forsvundne 
mennesker, når de mærker den tragiske skæbne 
på egen krop.

Er du fantasifuld, god til at samarbejde og ikke 
bange for stadig at kaste dig ud i at lege – nogle 
gange lidt vildt – så er dette gruppen for dig. Vi 
skal kæmpe os igennem forskellige levels for 
til sidst at vinde vores frihed ved hjælp af den 
gyldne ræv. Vi skal besejre Jumanji ved at løse 
en masse opgaver, der både kræver styrke, mod 
og hjerne, men måske også dine svagheder? 
Gruppen sover og spiser inde men har aktivite-
ter ude.

6
Jeg er for  
kendt til MSE 
Dine solbriller sidder helt skarpt, og vinden 
blæser dit hår tilbage. Menneskene omkring 
peger efter dig og hvisker med hinanden. Du 
er alt for kendt til det her sted. Og når du står 
der på scenen, tænker du på, hvordan hele dit 
liv har ændret sig på bare fem dage på kursus, 
dengang du blev FOR KENDT TIL MSE. Vi skal 
lære at blive så komfortable med at stå på en 
scene, at vi faktisk bare kan nyde det. Vi leger 
med musik, underholdning og teater, så kom og 
spring ud i den mest overmodige og glamourøse 
uge i dit liv. Gruppen sover og spiser inde, andet 
er ikke godt nok for os.

7

Vi skal ikke hjem  
– vi skal videre
Diktatoren, der regerer landet, har fængslet dig 
og dine kammerater uden grund. I bliver nødt til 
at flygte og må nu sammen leve resten af jeres 
liv på flugt fra diktatoren. Man må tage dagene 
en efter en, for på flugt ved I aldrig, hvad næste 
dag bringer, og hvor flugten fører jer hen. En 
ting er sikkert, diktatoren er lige i hælene på os, 
så vi skal ikke hjem – vi skal videre.

Gruppen sover, spiser og laver aktiviteter ude. 
Gruppen er på flugt, og vi kan derfor ikke være 
sikre på, at vi sover det samme sted to nætter i 
streg. Derfor skal du også kunne gå med din op-
pakning, hvis det bliver nødvendigt. Der vil være 
meget fysisk aktivitet, men forhåbentlig møder 
vi nogle søde folk på vejen, som kan hjælpe os 
med lidt mad. Vi kan dog ikke være sikre, så 
nogle gange må vi selv lave mad.

8

De kreative  
kreationer!
Velkommen til De Kreative Kreationer! I denne 
gruppe skal vi prøve en masse af de kreative 
aktiviteter, som vi i forvejen kender, men med 
et lille twist. Vi skal kaste os ud i, hvordan en 
klassisk kreativ aktivitet som fx at male kan 
blive gjort på en helt ny, sjov og udfordrende 
måde! Det er gruppen, hvor vi skal finde ud af, 
om hænderne nu virkelig er det bedste redskab 
at holde penslen med, og om det at kunne se 
noget nu egentlig er vigtigt, når man er kreativ.

Gruppen er en indegruppe, som sover og spiser 
indenfor. Undervejs på kurset vil man prøve 
kræfter med flere kreative udfordringer, men 
som alle foregår i et hyggeligt tempo. Det er en 
gruppe, hvor man får rig mulighed for at få søvn 
om natten, så man om dagen er klar til næste 
kreative udfordring.

9
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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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SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til en af efterårets 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, og gamle venskaber kan ple-
jes, 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 påsken tændte flere hundrede unge igen kursusilden 
på Sletten, og nu kan du være med til at bære den 
videre gennem de mange oplevelser, traditioner 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 tusinder af idéer, 
der vokser på 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 Seniorkursus Sletten er med til at 
give unge mennesker (DIG!) et ståsted at møde verden 
fra!

På vegne af alle medarbejderne på Seniorkursus  
Sletten, kursusledelsen

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor seniorkursus er så fanta-
stisk, er nærmest en umulig opgave. For når man prø-
ver at forklare det, forestiller du dig enten aktiviteter-
ne, som de ville se ud hjemme i din kreds eller måske 
sammen med dine venner, men på seniorkursus 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 overvæl-
dende første gang, men de fleste aktiviteter vil foregå i 
mindre grupper, og så er det ikke helt så overvælden-
de 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 opgaver, 
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 gribe 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 ken-
der – ja, så ordner vi også det. Som ny deltager på FDF 
Seniorkursus Sletten kan du finde én kursusmakker, 
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 Seniorkursus Sletten!

Markus Glavind

Jeppe Sølvberg Strauss
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GRUPPEVALG
Sådan læser du beskrivelsen af grupperne og vælger 
de tre grupper, som passer til dig:

Gruppebeskrivelsen består af to dele: Del 1 er en 
introduktion til gruppens tema og univers. Del 2 er 
en mere konkret beskrivelse af gruppens aktiviteter; 
hvordan man sover, spiser, og på hvilke måder du 
bliver udfordret. Det betyder, at du som deltager skal 
læse indbydelsen godt igennem, hvilket forhåbent-
lig 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 grup-
pen mere konkret, og hvis det stadig er uklart, er du 
velkommen til at sende en mail til kursusledelsen. På 
kurset gør vi alt, hvad vi kan, for at imødekomme dine 
ønsker. Oftest vil du få din første- eller andenprioritet, 
men hvis gruppeønskerne 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 velkomstmailen, som kommer ca. to uger inden 
kursusstart.

   I grupper med lavt fysisk udfordringsniveau kan du 
forvente nogenlunde samme mængde søvn, som du 
plejer. Du skal kunne gå rundt på Sletten og kortere 
ture med let eller ingen oppakning.

   I grupper med middel fysisk udfordringsniveau kan 
du forvente at sove en smule mindre end normalt, 
og du skal kunne gå længere vandreture med nogen 
oppakning.

   I grupper med højt fysisk udfordringsniveau kan du 
forvente at sove væsentligt mindre, end du plejer, 
og 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 til praksis. Du vil ca. 
en måned efter kurset modtage dit kompendie via den 
mail, du tilmeldte dig med.

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 2022 kl. 14.00 
på Skanderborg Station. Bemærk at busser-
ne kører fra Skanderborg Station kl. 14.00, så 
mød op i god tid.

Slut: Lørdag d. 22. oktober 2022 kl. 11.00 på 
Skanderborg Station. Du kan tidligst nå et tog 
efter kl. 11.00.

STED
Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

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.

Bemærk: Det er et vigtigt princip for kurset, 
at man deltager i HELE kursusperioden. Det 
betyder, at man fxIKKE kan komme senere 
eller tage hjem før tid, fordi man skal noget 
andet. Kun i helt specielle tilfælde kan der 
dispenseres for denne regel af kursusledel-
sen. Almindelige begivenheder som arbejde, 
fødselsdage og alle øvrige familiefester er 
ikke grund til at opnå dispensation.

PRIS
Deltagerprisen er i alt 2.561 kr. For medlem-
mer af FDF sendes regningen til kredsens 
kasserer, og der skal betales inden kurset. 
Som ikke-medlem af FDF skal du betale ved 
tilmelding. 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 længe-
re væk du bor fra Sletten. Dette sker automa-
tisk ved tilmelding. Kredsen kan søge kursus-
tilskud eller huslejetilskud ved kommunen 
af det resterende beløb. Læs mere i FDFs 
handelsbetingelser på FDF.dk/uddannelse.

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 senest 
søndag d. 16. oktober 2022 kl. 14.00. Hjem-
transport fra Skanderborg Station kan ske 
med planmæssig afrejse tidligst lørdag d. 22. 
oktober 2022 kl. 11.00. Bestil gerne pladsbil-
letten allerede nu.

KURSUSBEVIS
Du får bevis for din deltagelse tilsendt pr. 
mail ca. to uger efter kurset.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 12. 
september 2022. 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.

FØLG MED
Snapchat: fdfsks 
Instagram: seniorkursussletten 
Facebook: facebook.com/seniorkursus.sletten

KONTAKT
Jeppe Sølvberg Strauss 
Tlf.: 41 73 11 73 
E-mail: jss@fdf.dk

Markus Glavind 
Tlf.: 23 71 51 65 
E-mail: markus.glavind@fdf.dk
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GRUPPER

Jagten på tidevandet
Opdagelse | Fjolletons | Havbund 

Splitte mine bremsespor! Det halvkendte skib 
SKS Magisk Havskum mistede under sidste togt 
hele sin besætning, da krabbelapperne gjorde 
oprør, fordi besætningen var dårlige mennesker 
(ups). Togtet blev derfor aldrig fuldført, så nu 
søger vi nye friske grønskollinger, der er klar på 
et magisk togt, hvor I kommer igennem vores 
intensive og fabelagtige oplæringsprogram og 
får lov at opleve havbunden og dens specielle 
dyr på en ny måde. Så kom frisk – vi er næsten 
sikre på, at I overlever mødet med havets dyr 
denne gang.

Gruppen arbejder i en temaramme med højt 
fysisk udfordringsniveau og skiftende gruppe-
konstellationer. Vi sover, spiser og opholder os 
generelt udenfor på land.

Der vil ikke blive brugt meget tid på madlavning, 
men du vil få dækket dit behov – ikke nødven-
digvis på faste tidspunkter eller særligt spæn-
dende.

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

Du forventes at kunne bære din bagage hele 
ugen.

1

The Order Never  
Surrenders
Mystik | Fantasi | Natoplevelser

LÆS ALT!!!!

Tidligere modstander af Ordenen er på fri fod 
og går amok. Vi i Ordenen inviterer nu jer til, i al 
hemmelighed, at indgå i Ordenen for indefra at 
kunne udvikle jeres specifikke egenskaber, så I i 
sidste ende kan redde den magiske verden. I er 
valgt for jeres forhåndenværende evner samt for 
det faktum, at begge jeres forældre er mugglere. 
Det vil kræve styrke, samarbejde og udholden-
hed, hvis vi i sidste ende skal kunne nedkæmpe 
den løsslupne dødsgardist. 

Gruppen er en gruppe med højt fysisk udfor-
dringsniveau! Du skal forvente at få lidt og 
ikke-sammenhængende søvn. Du skal både for-
vente at sove indendørs og udendørs. Du vil ikke 
blive udfordret på mad eller madlavning, men 
forvent ikke gourmet til alle måltider. Du skal på 
alle tider af døgnet kunne transportere alt, hvad 
du har medbragt, over længere distancer (15-45 
km). Gruppen arbejder med personlig udvikling. 
Du vil gå fra kurset med ny viden om, hvordan 
din krop og hjerne agerer under pres.

3

Dynastiets mænd! 
Udfordringer | Samarbejde | Mænd

Hunnerne står for døren, og alle familier skal 
stille én mand til at blive en del af hæren, så vi 
kan forsvare vores stolte nation. Den udvalgte 
fra hver familie kommer igennem en udfordren-
de bootcamp, så vi er sikre på, at de er klar, når 
fjenden kommer. Som familie gør I derfor klogt 
i at stille den stærkeste af jeres sønner samt 
spørge familieånderne om hjælp, for det bliver 
vådt, koldt, fysisk hårdt og psykisk udfordrende, 
men i sidste ende er det det hele værd. Vi skal 
forsvare vores land mod hunnerne. Koste hvad 
det vil.

Gruppen sover, spiser og arbejder udenfor. I 
skal forvente at blive udfordret både på søvn, 
fysisk, psykisk og på mad. Vi forventer, at I kan 
gå lange distancer med oppakning og kan holde 
til at løbe. Gruppens fysiske udfordringsniveau 
er højt og anbefales ikke til folk med skader. 
Rigtige mænd skal kunne præstere på alle tider 
af døgnet, hvorfor nataktiviteter skal forventes.

2

Gamemaster 
IRL-brætspil | Fællesskab | Sund konkurrence

Hey du der! Sidder du også oppe hele natten og 
spiller brætspil eller gamer? Kan du ikke få nok 
af Settlers, Ticket to Ride, Mario Kart, Phasmo-
phobia og alle de andre fede spil? Vi elsker at 
spille, og derfor bringer vi alle vores yndlingsspil 
til live på bedste FDF-manér – med løb, koder 
og aktiviteter. Vi skal spille, konkurrere og bare 
nyde hinandens dårlige selskab. Er du klar til 
at finde ud af, hvem der er nummer 1 og den 
ultimative Gamemaster?

Vi sover og spiser indendørs og har aktiviteter 
både inde og ude. Køkkenet tilbereder vores 
mad. Du vil ikke blive presset på søvn. Du skal 
bære din egen bagage til vores overnatnings-
sted, som er det samme hele kurset. Gruppen 
har et lavt fysisk udfordringsniveau, vi skal gå 
rundt på Sletten og i dens nærområde. Gruppen 
arbejder med aktiviteter, der kan bruges i kreds-
arbejdet, samt tematisering af aktiviteter. Tør du 
blive opslugt af spillet?

4
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GRUPPER

#Hackerz4Life
Hackingz | Motivation | Tema

Kalder alle hackers, influencers og andre 
med-på-beatet-internettyper! 

Mit navn er JungBoy99, og jeg er (hvis jeg selv 
skal sige det) reeet vild til at hacke. Jeg kunne 
dog godt bruge en smule hjælp til min næste 
store hackermission. Vi skal nemlig hacke Nati-
onalbanken (for hvem vil ikke gerne have fat i en 
masse moneters?). Jeg ved dog, at missionen 
kan blive svær, så hvis du er frisk på at joine en 
#wild rejse gennem internettet, så meld dig til!

Du behøver ikke at være en teknikhaj for at 
deltage på #Hackerz4Life. Gruppen sover inde, 
men vil primært arbejde ude med aktiviteter 
inden for temarammen, som du kan tage med 
hjem i kredsen. Du kan forvente at få nok søvn, 
og det fysiske udfordringsniveau vil være lavt. 
Livet som hacker kan dog byde på lidt af hvert, 
så vær beredt på uforudsete opgaver! Grupper 
vil ikke have fokus på madlavning, da hackers 
ikke har tid til at forlade internettet i længere 
tid, end det tager at hente en pose chips og en 
cola.

5

Area 51
Frustration | Aliens | Fortrolighed

Vores seneste observationer af Mælkevejen har 
vist de mest overbevisende tegn på intelligent 
liv. Disse observationer antyder, at denne UL 
har lagt en kurs mod Jorden og vil ankomme til 
Jorden omkring uge 42. Area 51 søger derfor nye 
rekrutter til næste projekt:

En rekrut der kan lide at eksperimentere og 
bruge sin logik. En som er klar på kaos og hol-
der hovedet koldt, når alt går galt. En som har 
mod på at holde klassificerede informationer for 
sig selv.

Du vil bo på vores indendørs base, hvor vores 
personale sørger for forplejning. Dog vil al ak-
tivitet foregå i vores udendørs laboratorie eller 
i felten. Det fysiske udfordringsniveau vil være 
middel. Vi forventer, at du kan transportere 
egen bagage til basen og kan gå med en mindre 
felt-oppakning under projektet. Da projektet 
altid er vores førsteprioritet, vil søvn og målti-
der kunne forekomme på skæve tidspunkter og 
ikke regulært. Gruppen arbejder med at udvikle 
kompetencer inden for samarbejde, logik og at 
holde hovedet koldt. Gruppens aktiviteter base-
rer sig på mystik, frustration og diskretion.

7
SKS A/S
Aktivitetskatalog | Aktier | Strategi

Efter corona og krig er aktiekurserne gået helt 
amok. Hvornår skal man sælge for at få størst 
muligt udbytte? Hvad skal man investere i? 
Mange spørgsmål bliver stillet, og ingen eksper-
ter kan hjælpe. Derfor kræver det, at du tager 
sagen i egen hånd, hvis du vil blive en rigtig 
aktiehaj og tjene store skejs. På gruppen får du 
baggrundsviden om de forskellige medarbej-
dergrupper, der er på SKS, så du har kendskab 
til dem, inden aktiemarkedet åbner, og du giver 
hele din børneopsparing til instruktørerne. Og 
hvem ved, måske forlader du kurset rigere end 
Jesper Buch?

Aktiviteterne bliver alsidige og giver en god 
introduktion til SKS’ mange muligheder. Det er 
ikke et krav, at du har kendskab til aktier for at 
kunne være med. Gruppen sover og spiser ude 
og bruger ikke meget tid på madlavning. Det 
fysiske udfordringsniveau er middel, og det for-
ventes, at du kan vandre med din egen bagage. 
Du skal forvente at blive presset både fysisk og 
psykisk, men alle kan deltage, hvis man har det 
rigtige mindset.

8

Ting du ikke vidste,  
du ville prøve!
Samarbejde | Udfordringer | Idéudvikling

Dagens første udfordring er klaret, og det lyk-
kedes udelukkende, fordi vi samarbejdede. Det 
havde vi aldrig fået lov til at prøve, hvis vi bare 
var hjemme i kredsen, og havde vi spurgt mor 
eller far, så havde de kaldt os skingrende skøre 
og sagt, at det var fuldstændig vanvittigt. Er du 
klar til at tage udfordringen op, så skal du vælge 
Ting du ikke vidste, du ville prøve! 

I denne gruppe skal vi løse en række udfordrin-
ger rundt på Sletten. Du vil som deltager få en 
masse sjove og anderledes ideer til aktiviteter 
med hjem til kredsen samt få trænet dine sam-
arbejdsevner gennem en masse skøre, kringlede 
og sjove aktiviteter. Gruppen sover og spiser 
ude, og der er tid til at sove. Du skal kunne 
bære din egen bagage fra bussen til lejrpladsen, 
og så skal du være klar på leg og aktiviteter i 
bevægelse. Gruppens fysiske udfordringsniveau 
er lavt.

6
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The Challenge
Gruppedynamik | Udfordring | Konkurrence

Et ukendt antal af pladser til dit livs oplevelse 
er netop åbnet. Aldrig er der blevet planlagt 
så godt et kursus, som der er dette efterår. Til 
dette kursus lægges brænde på bålet, når der 
bliver sat spørgsmålstegn ved seniorens menta-
litet under pres via udfordringer og konkurren-
cer. Hvad sker der med senioren, når den bliver 
tvunget til at samarbejde med sin største kon-
kurrent? Og hvad sker der med senioren, hvis 
den bliver sat op imod sin bedste ven? Hvordan 
ændres gruppedynamikken, når gruppen bliver 
delt og skal konkurrere mod hinanden? Og hvor-
dan handler senioren individuelt?

Hvis du også har haft disse tanker, er The Chal-
lenge lige noget for dig. Vi kommer til at eks-
perimentere med samarbejde og udfordringer i 
en sådan grad, at du vil opleve at blive sat i et 
dilemma, hvor du skal vælge mellem at hjælpe 
din bedste ven og sabotere din største konkur-
rent. Det fysiske udfordringsniveau er middel, 
hvor der vil være perioder med høj intensitet 
og perioder med plads til at hvile. Du vil sove 
og spise udendørs og have en fast base hvorfra 
aktiviteterne udspringer. Du skal ikke bære din 
oppakning langt, og kommer til at få minimum 
seks timers søvn i sammenhæng i døgnet.

Velkommen til The Challenge, efteråret 2022!

9

Kampen om  
demokratiet
Konkurrence | Løb | Demokrati

Demokratiet er under massivt pres i riget Dýna-
mis, og der er hårdt brug for din hjælp til at 
redde det. Men opgaven bliver ikke nem. Du vil 
stå over for mange valg. Valg, der vil have kon-
sekvenser for dig og for andre. Valg, du vil blive 
husket for, som du enten kan være stolt af eller 
fortryde. Har du evnerne til både at samarbej-
de og træffe egne beslutninger? Kan du tænke 
taktisk og holde hovedet koldt, når du er under 
pres? Og hvor langt er du villig til at gå for at 
vinde riget, magten og æren?

Gruppen arbejder med løb, konkurrence og 
gruppedynamik i en temaramme med strategi 
og demokrati som omdrejningspunkt. Gruppen 
sover og spiser ude, men maden bliver lavet 
til os. Nataktiviteter vil forekomme, men der 
vil være tid til at sove. Du skal kunne bære en 
lettere oppakning – også over længere afstande. 
Gruppen har et middel fysisk udfordringsniveau, 
hvor du skal forvente et generelt højt tempo, 
men også aktiviteter med tid til eftertanke. Du 
vil blive udfordret både fysisk og psykisk.

11

Krydstogtet
Samarbejde | Tema | Udfordringer

Forestil dig selv på dækket, vinden i håret og 
spaen ved dine fødder, alt sammen klar til at 
blive brugt af dig… hvis du altså har råd til det, 
men hvem har det? Nej vel, det tænkte jeg nok. 
Men frygt ej, du kan stadig komme til at stå på 
dækket, forudsat at du har gjort dagens tørn 
som matros på Costa Diva – det bedste kryds-
togtskib, du ikke har hørt om før! Jeg søger 
matroser, som er klar til at forkæle gæsterne på 
mit skib, og hvem ved? Måske bliver der tid til 
lidt selvforkælelse.  
Kaptajn Ferdinand

På krydstogtet skal vi løse alle de problemer, 
der kan opstå ombord. Du vil som matros blive 
udfordret psykisk af nogle af disse udfordringer. 
Gruppen har et middel fysisk udfordringssni-
veau, og der vil forekomme nataktiviteter, men 
der er tid til at sove hver dag og slappe af efter 
en god dags arbejde. Vi kommer til at have en 
fast base, hvortil du skal bære din bagage. Vi 
sover i telte og skal ikke selv lave mad.

10

M.Y.S.T.E.R.I.E
Efterforskning | Dekryptering | Hemmelighed

M.Y.S.T.E.R.I.E søger aspiranter! Sletten hol-
der på mange hemmeligheder, og folkene på 
Sletten endnu flere. Hvem kan man stole på, 
hvem prøver at føre os bag lyset? M.Y.S.T.E.R.I.E 
investigerer det, de andre ikke tør. Vi vil lære jer 
at forfølge instruktører, overvåge sjakket, afkode 
underholdningens hemmelige beskeder, afhøre 
køkkenet, og bruge alt dette til at efterforske 
Slettens hemmeligheder. Så er du klar på at 
tage udfordringen op, så tilmeld dig et kursus, 
der står i efterforskningens tegn!

Gruppen bor i en fast udendørs lejr, og al akti-
vitet er ude. Du skal være i stand til at bære og 
vandre med din bagage i rygsæk. Under kur-
set vil der være både fysiske og stillesiddende 
aktiviteter samt det imellem. Det kan til tider 
blive hårdt, men de fleste vil kunne være med. 
Nataktiviteter kan forekomme, og samarbejde 
vil spille en stor rolle gennem hele kurset. Det 
fysiske udfordringsniveau er middel. Madlavning 
vil ikke være i fokus, og vi vil som udgangspunkt 
få mad bragt ud.

12
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GRUPPER

Jorden rundt  
på 80 dage
Steampunk | Rejse | Eventyr

Gæve rejselystne unge med mod på livet søges 
til et eksotisk eventyr: Jorden rundt på intet 
mindre end 80 dage. En bedrift der hidtil har 
syntes umulig, men takket være den moderne 
teknologis vidundere inden for transport såsom 
damplokomotiver, dampbåde, luftballoner og 
deslige, tror vi, at denne rejse er mulig. Selv-
om vi har umådeligt travlt, får vi også tid til at 
møde verdens forunderlige kulturer undervejs. 
Så hvis du har mod på et hæsblæsende eventyr 
i stor kaliber, så tag med på denne rejse, som 
du forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Vi 
glæder os til at høre fra jer!

Venlig hilsen 
Phineas Fogg og co.

Gruppen sover og spiser ude, og madlavning er 
ikke i fokus. Man skal kunne gå med sin egen 
oppakning over længere distancer. Nataktiviterer 
kan forekomme, og det fysiske udfordringsni-
veau middel, da vi skal rejse meget. Der er tid til 
søvn, men vi er meget i gang. Gruppen arbejder 
med fortælling, kulturopdagelse og tema.

13

Kaptajnsaspiranterne
Lederskab | Handel | Skørbug

Ohøj matroser! 

Det nystiftede selskab Dougl A/S mangler 
besætningsmedlemmer og handelsfolk med 
formålet at udbygge sin flåde af handelsskibe 
og udnytte det hidtil økonomisk uberørte poten-
tiale ved Slettens farvande. Rejsen begynder på 
skibet MS Octa – selskabets pragt. 

Dougl A/S har brug for dit potentiale til at tage 
roret og sætte kursen med målet om at skabe 
de bedste kaptajner, Sletten endnu har set.

Som en del af Kaptajnsaspiranterne vil du blive 
udfordret til at turde tage lederskabet og træffe 
beslutninger på vegne af hele besætningen. 
Gruppen har skibsfart og handel som tema, 
hvor sejlaktiviteter vil forekomme, men ikke er 
gennemgående for gruppens program. Besæt-
ningen sover i hængekøjer og spiser på dæk 
– udendørs. Det fysiske udfordringsniveau er 
middel, så der er fysisk aktivitet det meste af 
dagen, men ikke nødvendigvis med højt tempo. 
Køjesækken bliver i kahytten under hele kur-
set. Desuden garanteres stemning fra kølen til 
masten.

15

The Robot Games
Robotkrig | Genbrug | Tema

År 73 efter Den Store Krise er jordens befolkning 
begyndt at samle sig i klaner igen. Der er rigeligt 
affald, men hård kamp om alle andre ressour-
cer. I starten betød det krig, men omkostnin-
gerne var for store. Derfor besluttede man, at 
goderne i stedet skulle fordeles i “The Robot 
Games”. Her bygger klanerne robotter, der dyster 
mod hinanden. Vinderne får de bedste ressour-
cer. Klanerne skal på opdagelse i de farefulde 
omgivelser for at skaffe nye dele til robotterne, 
som bygges klar til aftenens dyst, der afgør, 
hvor nemt livet bliver næste dag.

I The Robot Games skal vi i grupper på opda-
gelse og bygge robotter. Vi får erfaring med 
genbrug og elektronik i en temaramme, mens vi 
arbejder med gruppedynamik. Det er ikke nød-
vendigt at have erfaring med nogen af delene, 
så længe du er villig til at lære. Gruppen sover 
og arbejder ude. På opdagelse er det til tider 
nødvendigt at kunne bære sin egen oppakning. 
Det fysisk udfordringsniveau er middel. Vi sover 
ude og spiser færdiglavet mad. Din grad af kom-
fort afhænger af robotkampene.

14
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FDF Orkesterkursus
Aldersgruppe For alle

Tilmelding FDF.dk/tilmeld
Kursussted Rosborg Gymnasium, Vejle

15.-21. oktober 2022
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ORKESTER-
KURSUS
2022

http://FDF.dk/tilmeld


Du skal på FDF Orkesterkursus for at spille og lære 
endnu mere i en hel uge. Samtidig får du mulighed 
for at optræde sammen med alle dine nye venner til 
en flot kursuskoncert. Sammen med alle de andre på 
orkesterkursus leger, spiller og udfordres du på dit 
instrument hele kurset.

FDF Orkesterkursus er en uge fuld af musik og hygge 
med undervisning af en perlerække af dygtige instruk-
tører og dirigenter:  

Tim De Maeseneer (B) – grønt rige 
Stig Mærsk (UK) – lilla rige 
Mathias Snejbjerg (DK) – gult rige 

MÅLGRUPPE
Alle musikere i FDF, KFUM, garder, musikskoler og alle 
andre, der spiller på et brass band-instrument eller 
slagtøj. Er du ikke allerede medlem af FDF, betaler du 
et lille gebyr ved tilmelding til blandt andet dækning 
af forsikringer. Deltager du i flere FDF-arrangementer i 
løbet af et år, kan du overveje medlemskab af FDF.

FORMÅL
FDFs ambition og kursets formål er at dygtiggøre FDFs 
musikere og inspirere til gode musikoplevelser i kred-
se og orkestre. I FDF giver vi børn og unge et ståsted 
at møde verden fra gennem relationer, tro, leg og sam-
fundsengagement. 

VI MØDES I LEGEN OM MUSIK
I FDF mødes vi i legen og fællesskabet, hvor sang, 
musik og orkester næste altid er med. I denne indby-
delse kan du læse alt om FDF Orkesterkursus, der er 
for musikere, der spiller på brassband-instrumenter, 
og slagstøjsfolk.

FDF Orkesterkursus er opdelt i fire riger, hvor du kan 
få undervisning på lige netop dit musikalske niveau, 
så uanset om du er helt ny i kredsens elevorkester 
eller har spillet på dit instrument i mange år, har vi et 
tilbud til dig! En stor del af kurset vil du være sam-
men med det rige, du har tilmeldt dig. Her vil du få 

undervisning på dit instrument, spille i ensemble og 
stort orkester. Andre dele af kurset er vi sammen alle 
sammen, hvor vi oplever at være rigtig mange. Vi har 
ét stort fælles tema for HELE kurset, som vi fortæller 
om, når vi kommer lidt nærmere. 

MASSER AF UNDERVISNING
På FDF Orkesterkursus vil meget dygtige instruktø-
rer, dirigenter og delkursusledere sørge for, at du og 
mange andre får en pragtfuld uge i musikkens tegn 
på FDFs største musikkursus! Vi har samlet et stærkt 
hold af frivillige, professionelle og engagerede instruk-
tører, der kan undervise lige netop dig. FDF Orkester-
kursus er en integreret del af FDFs lederuddannelse. 

MUSIK OG HYGGE 
Det er også i riget, der hygges, når der ikke er fælles-
program. Dine instruktører vil sørge for, at du får det 
helt specielt godt i netop dit rige!

Du skal aftale med din orkesterleder, hvilket rige du 
skal tilmelde dig, og ud fra dette vil instruktørerne 
hurtigst muligt finde den bedste placering til dig, så 
du havner på det helt rigtige niveau og får den bedst 
mulige oplevelse! 

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest 14. september 2022. Du 
tilmelder dig et rige hjemmefra via FDF.dk/tilmeld, og 
når du mødes med instruktørerne lørdag eftermid-
dag, finder vi ud af, hvilken placering der passer bedst 
til dig. Lørdag eftermiddag bruger vi til, at du spiller 
sammen med instruktørerne, og instruktørerne vil så 
sætte orkesteret sammen.

Vi kan allerede nu sige, at det bliver spændende, og 
du vil sikkert blive udfordret både på en ny stemme og 
sammen med nye kammerater.

Du eller din orkesterleder må meget gerne kontakte 
kursusledelsen inden tilmelding, hvis I har spørgsmål 
eller brug for hjælp.
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Dagskursister
Har du kun mulighed for at deltage en eller to dage, 
så er der også plads til dig. Du kan tilmelde dig som 
dagskursist med eller uden overnatning i det røde og 
gule rige lørdag, søndag, mandag, tirsdag eller ons-
dag. Kontakt meget gerne kursuslederen for at høre 
nærmere. 

Generelt om riger
Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan få 
den rette placering i orkesteret. Vi vil gå meget langt 
inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje 
flytninger mellem to riger. 

Det røde rige
Dette rige er for dig, der er helt nybe-
gynder eller har spillet et par år. I dette 
rige er det en fordel du har kendskab til 
noder, og du kan også deltage hvis du 
ikke har endnu. Der er stor fokus på læ-
ring gennem leg og hygge. Vi har fundet 
de allersødeste instruktører og delkur-
susledere til netop dette rige, så det kan 
føles helt trygt at tage en uge på kursus 
hjemmefra. I dette rige er der også plads 
til, at de lidt mere øvede kan blive bedre 
til basal orkesterpraktik, som for eksem-
pel at spille uden at skrive greb ind i 
noderne, og at spille med få fortegn. Når 
du ankommer til Det røde rige, finder 
instruktørerne den placering der passer 
allerbedst til dig. Kan du kun være med 
nogle få dage, så se mere om dagskursi-
ster længere nede. 

Det grønne rige
Dette rige er for dig, der er en erfaren 
musiker og nodelæser. Du har meget 
orkestererfaring og har overskud, når 
du spiller. I det grønne rige venter de 
største udfordringer, og derfor er dette 
rige for de ekstra motiverede musike-
re. Du kommer til at spille masser af 
brass band og tilbydes samtidig ene-
undervisning, og muligvis også i mindre 
ensembler, hvor du skal kunne arbejde 
selvstændigt. Det forventes, at du altid 
møder til tiden, har styr på dine noder 
og har en blyant med til prøverne. Der er 
integreret instruktøruddannelse som en 
del af kurset. Ved tilmeldingen eller sna-
rest herefter får du tilsendt et lille styk-
ke musik, som du skal forberede. Det 
skal bruges til at hjælpe instruktørerne 
med at finde ud af, hvilken stemme du 
får allermest ud af at spille. Du skal 
indspille stykket på en lille video, som 
skal sendes til dirigenten senest den 
30/9. Det vil være rigtig godt at hjælpe 
os inden denne dato. En uge før kurset 
vil du så modtage stemmefordeling og 
noder til de første stykker, vi skal spille 
på grønt rige. Det er alle i grønt rige, der 
skal ind- sende det lille stykke mu-
sik. Hvis du af en eller anden grund er 
forhindret i at optage og indsende video, 
skal du tage kontakt til delkursuslede-
ren. Så finder vi i fællesskab en løsning. 

Det gule rige
Dette rige er for dig, der har spillet i 
flere år og er mere rutineret i orkestret. 
I dette rige kan man for eksempel spille 
med et par fortegn, og arbejder mere 
med klang og intonation. Her vil du lære 
endnu mere om at spille i et orkester, 
samt videreudvikle dit talent praktisk 
og teoretisk. Dette rige er for eksempel 
for dem, der er blevet så dygtige, at de i 
hjemmeorkesteret er begyndt at hjælpe 
de små. Her er en god mulighed for at få 
udfordringer og blive en dygtigere mu-
siker selv. Når du ankommer til Det gule 
rige skal du spille sammen med en af de 
søde instruktører, og så sætter instruk-
tørerne dig på den stemme du passer 
allerbedst til. Kan du kun være med 
nogle få dage, så se mere om dagskursi-
ster længere nede. 

Det lilla rige – for de voksne, 18+
Vi har to tilbud i det lilla rige for de 
voksne 18+. Kursisterne i Det lilla rige 
betaler ca. halv pris af kursusprisen, da 
kurset først starter onsdag kl. 10.

   Undervisning: Dette delkursus er for 
dig, som har spillet i kortere tid, og 
gerne vil have fokus på undervisning i 
mindre grupper. Det er her du kan få 
hjælp, til alt det du ikke har tid til at 
få øvet helt så godt, som du gerne vil 
hjemme.

   Sammenspil: Dette delkursus er for 
dig, der har spillet i rigtig mange år. 
Her er plads til hygge, kaffe og dejlig 
musik, helt fri for administration. Her 
har du mulighed for at læne dig til-
bage, spille masser af musik og nyde 
god undervisning i godt selskab.

RIGER OG DELKURSER



TID 
Lørdag d. 15. oktober kl. 14.00 til fredag  
d. 21. oktober kl. ca. 21.00 2022. 

STED
Rosborg Gymnasium 
Vestre Engvej 61 
7100 Vejle

PRIS
2.495 kr. for en hel uge 
1.595 kr. for en halv uge (lilla rige) 
445 kr. for to hele dage med overnatning 
(rødt og gult rige) 
225 kr. for en hel dag uden overnatning  
(rødt og gult rige)

Der pålægges et lille gebyr for ikke-med-
lemmer af FDF. Dette sker ved tilmelding og 
betaling. Husk at kontakte din kreds eller 
kursuslederen for at undersøge muligheder 
for tilskud. Kurset er en del af FDFs lederud-
dannelse, og der betales husleje, der eventu-
elt kan indgå i kredsens kommunale støtte. 
Huslejeandel udgør 70,96 kr. pr. døgn med 
overnatning. 

FÆLLESPROGRAM
FDF Orkesterkursus er også mange fælles-
oplvevelser sammen med resten af kurset. Vi 
spiser sammen og har fælles velkomstaften, 
Massed Band (alle deltagere spiller samtidigt), 
gudstjeneste, festaften og selvfølgelig den 
store afslutningskoncert. Derudover mødes vi 
hver dag til morgensang og efter aftensmaden 
til fælles aftenandagt.

Årets legetema fortæller vi om senere, og vi 
vil gerne, at alle klæder sig ud til festaftenen 
torsdag. Der vil stå meget mere om dette i dit 
deltagerbrev, som kan ses på FDF.dk/orke-
sterkursus cirka 14 dage, før kurset starter.

PÅ OPDAGELSE I VEJLE  
– FRIEFTERMIDDAG
Instrumenterne ligger stille tirsdag eftermid-
dag, hvor du vil få tilbudt forskellige valgmu-
ligheder som fx: bytur, bio- graftur, hygge på 
skolen og lign. Program kan ses på FDF.dk/
orkesterkursus cirka 14 dage før kursusstart. 

AFSLUTNINGSKONCERTEN 
Kursets finale bliver den store afslutnings-
koncert. Her er din familie, FDFere og alle 
andre interesserede velkomne til at se og 
høre, hvad vi har arbejdet med i løbet af kur-
set. Afslutningskoncerten er gratis og bliver 
afholdt: Fredag d. 21. oktober kl. 18.00-21.00 
på Rosborg Gymnasium. 

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler og du har selv ligge-
underlag og sovepose med – der er dog mu-
lighed for overnatning på hotel/vandrehjem 
for deltagere over 18 år (man har selv ansvar 
for bestilling, og betaling er for egen regning). 

RYGNING     
Rygning er ikke tilladt på skolens område. 

TRANSPORT 
Der tilbydes tilskud til transport til medlem-
mer af FDF fordelt på de otte landsdele i FDF. 
Prisen beregnes ud fra landsdelens gennem-
snitlige afstand til Vejle. Rejsegodtgørelse 
opgøres ved tilmelding og krediteres ved be-
taling. Har du spørgsmål om rejsegodtgørelse, 
så kontakt FDFs forbundskontor på FDF@FDF.
dk eller tlf. 33 13 68 88.

DELTAGERBREV
Cirka 14 dage før kursets start kan du på  
FDF.dk/orkesterkursus hente deltagerbrev, 
ugeprogram, dit eget delkursusbrev og alle 
andre praktiske oplysninger.

KURSUSBEVIS
Kurset er en integreret del af FDFs leder-
uddannelse, og du får et kursusbevis for  
din deltagelse.

ARRANGØR
FDFs landsforbund med støtte fra FDF Orkes-
terudvalg og Dansk Amatør Orkesterforbund. 

KONTAKT
Jan Olav Skogøy 
Tlf.: 31 54 00 53 
E-mail: fdforkesterkursus@gmail.com

PRAKTISK INFO
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Den særlige kursusmagi stopper ikke, bare 
fordi du bliver leder! 6.-9. april 2023 kan du 
igen komme med på FDFs nye kursus for unge 
ledere på Silkeborg Højskole.

FÆLLES OPLEVELSER
Højskolens fantastiske faciliteter danner 
rammen om kurset, der klæder dig på til at 
være leder, når du vender hjem til din kreds. 
Som deltager bliver du en del af et levende 
netværk af unge ledere fra hele landet og 
kommer hjem med rygsækken fuld af idéer til 
aktiviteter, konkrete værktøjer til at føre dem 
ud i livet samt nye perspektiver på, hvordan vi 
bedst giver vores allerbedste FDF-oplevelser 
videre til andre.

I løbet af ugen skal vi synge, feste, grine, 
opleve og fordybe os. Vi lover dig en uge fyldt 
med FDF-fællesskab og kursusmagi.

Den særlige kursusmagi stopper 
ikke, bare fordi du bliver leder! 
6.-9. april 2023 kan du igen 
komme med på FDFs nye kursus 
for unge ledere på Silkeborg 
Højskole.

KursusPLUS
Glæd dig – FDFs nye kursus for 19-25-årige 

vender tilbage i påsken 2023!

SÆT KRYDS  
Tilmeldingen åbner  

til foråret på  
FDF.dk/tilmeld  

– men sæt allerede 
nu et stort kryds i 

kalenderen! 
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FDF Lederkursus er for dig, der er leder i FDF.  
Uanset om du er aktiv i kredsen, netværket, et udvalg, 
landsdelen, på kurser eller laver andre FDF-aktiviteter, 
kan du på kurset få inspiration til at udfolde FDFs 
ambition og udviklingsmål. 

Du vil møde nye og gamle FDF-venner fra hele landet 
og kompetente instruktører med noget på hjerte, der vil 
inspirere til, hvordan vi giver gode oplevelser videre til 
FDFs børn og unge. 

FDF  
LEDERKURSUS 

2023
21.-23. april 2023  

på Friluftscenter Sletten

SÆT KRYDS  
i både din  

egen og dine  
medlederes  

kalender  
allerede nu! 
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Fagspecifikke og  
internationale kurser

Tilmelding FDF.dk/tilmeld

Klatring  /  Kanosejlads  /  Musik  /  Internationale oplevelser

http://FDF.dk/tilmeld
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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 træklatrein-
struktør 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.

KOMMENDE KURSER
Der kommer løbende nye datoer for FDFs træklatre-
kurser. Følg med på FDF.dk/klatring.

Træklatrekurser PRAKTISK INFO
TID
Der afholdes træklatrekurser følgende 
datoer:  
19.-21. august 2022

STED
Friluftscenter Sletten 
Æblegården 
Bøgedalsvej 30  
8680 Ry

PRIS
Deltagerprisen for et træklatrekursus er 
1.864 kr. for en weekend, som opkræves 
kredsen. Ekstraprisen for eksaminationen 
fordeles på de tre kurser, som uddannelsen 
består af. Derfor er klatrekurser dyrere end 
almindelige weekendkurser i FDF. Husle-
jeandelen udgør 639,50 kr. Der ydes rejse-
godtgørelse. Bemærk venligst at såfremt 
det samme kursus udbydes flere steder i 
landet, tilbydes der ikke rejseregodtgørelse, 
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 Træklatreforening, 
såfremt du består eksamen. Efter bestå-
et eksamen tilsendes instruktørkort med 
posten.

KONTAKT
Har du spørgsmål til træklatrekurserne, er 
du velkommen til at kontakte kursusledel-
sen Ulrik Landberg Stephansen og Sanne 
Skov Nielsen på mailadressen klatring@
FDF.dk

http://FDF.dk/klatring
http://FDF.dk/klatring


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

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 ek-
samensproceduren 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 8-timers førstehjælpsbevis, og at du er fyldt 18 år. 

Maks 6 deltagere   |   Tilmeldingsfrist 6 uger inden kurset
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I FDF har du mulighed for at uddanne dig til tur-
kanoinstruktør, fra du er fyldt 18 år. Som certifi-
ceret instruktør kan du gennemføre kanoaktivi-
teter 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.

KOMMENDE KURSER
Der kommer løbende nye datoer for FDFs kano-
kurser. Følg med på FDF.dk/kano.

Turkanoinstruktør 1
Aldersgruppe: 18+
Tid: 30. september – 2. oktober 2022 
Sted: Bagsværd 
Pris: 1.393 kr.

Kurset henvender sig til ledere, der vil på kor-
tere kanoture, og muliggør kanosejlads med 
op til seks kanoer (12 personer) i beskyttet 
farvand. Man må padle i sommerhalvåret (15. 
maj til 31. oktober) i op til fire m/sek. Vandet 
skal minimum være 13 grader. Da Turkanoin-
struktør 1 afholdes som et weekendkursus, vil 
et sikkerhedskursus være en del af program-
met og skal derfor ikke tages inden kursets 
start. Deltagelse på kurset forudsætter, at der 
forinden er gennemført førstehjælpskursus på 
otte timer jævnfør gældende regler. Deltagelse 
på kurset forudsætter desuden, at man kan 
svømme 200 meter. Hvis du efter kurset vil 
videre til Turkanoinstruktør 2, skal du læse op 
og træne hjemme.

Revurdering
Aldersgruppe: 18+ 
Tid: 3. september 2022 
Sted: Åvangsvej 11, 5220 Odense SØ 
Pris: 658 kr.

Inden det femte år, efter du har bestået 
sikkerhedskurset samt kurserne Turkanoin-
struktør 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 forbin-
delse med revurderingen blive opdateret på 
gældende regler. Varigheden af en revurdering 
er seks timer. Du skal have et gyldigt første-
hjælpskursus for at bruge din kanouddannelse 
i kanosamrådsregi. Du skal derfor også have 
et gældende førstehjælpskursus i forbindelse 
med din revurdering.

1 3

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.

2
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I mødet med andre kulturer vokser vi som mennesker. 
Gennem deltagelse i internationale kurser, lejre og 
udvekslinger kan FDFs unge og ledere opleve mang-
foldighed, opbygge interkulturel forståelse og få ny 
inspiration med hjem til kredsen. Her finder du en 
oversigt over aktuelle internationale kurser, som du 
kan deltage i gennem FDF. FDF vil til hvert af de re-
spektive kurser medsende en gruppeleder, der sørger 
for at arrangere transporten og koordinere rejsen med 
jer, så I rejser som én gruppe. Gruppelederen vil også 
sørge for, at I er forberedt på kursets indhold - herun-
der 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 Amsterdam  

City Challenge 2022 
Tid: 4.-6. november 2022 

Pris: 2.000 kr. pr. deltager

Alderskrav: 15-25 år og en gruppeleder 
på mindst 18+

Kontaktperson: Morten Sigaard,  
mail: mortensigaard@FDF.dk

Vil du gerne have en fantastisk ople-
velse og møde nye mennesker fra hele 
Europa? Så er Amsterdam City Challenge 
lige noget for dig. Her vil du komme til 
at samarbejde med dine modstandere i 
jagten på “The Golden Tulip”. Du samler 
et hold på mellem 5 og 7 personer og 
hopper på FDF-bussen til Amsterdam til 
en fed weekend. I vil blive udfordret af 
de vildeste udfordringer og opleve Am-
sterdam fra en helt ny vinkel. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig på  
FDF.dk/tilmeld

1
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http://FDF.dk/tilmeld


FDF udbyder dette efterår 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.

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 værk-
tøjer 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.

INTROKURSER TIL MEDLEMSSERVICE
Med et introkursus til Medlemsservice bliver du og dine medledere godt klædt på til at arbejde i FDFs 
kommende medlemssystem, der lanceres til oktober. Introkurserne finder sted i alle landsdele i uge 
39 og 40.

Ud over introkurserne afholdes en lang række webinarer og online inspirationsaftener om bestemte 
funktioner og roller i Medlemsservice. Her kan du fx blive klogere på kontingentopkrævning, registre-
ring og håndtering af medlemsdata, medlemsbekræftelse (indberetning), regnskab og rollebaserede 
funktioner i det nye system.

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

http://FDF.dk/knkl
http://FDF.dk/kredslederuddannelse
http://FDF.dk/medlemsservice/kurser
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KursusSTART 
(tidligere 7.-8. 
klassekursus)

17.-21. 
oktober 
2022

Hardsyssel Efterskole 
Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer

Alle i 
7. og 8.
klasse

1.770 kr. Ja 12. 
september 
2022

Kursusleder  
Andreas Nielsen   
Tlf. 25 42 82 15 
Andreas.nielsen@FDF.dk
Kursusleder  
Kenneth L. Christensen 
Tlf. 26 12 55 92  
klc@FDF.dk 

KursusSTART 
(tidligere 7.-8. 
klassekursus)

17.-21. 
oktober 
2022

Rysensteen 
Rysensteensgade 3 
1564 Kbh. V.

Alle i 
7. og 8.
klasse

1.770 kr. Ja 12. 
september 
2022

Kursusleder  
Christian Reimuth 
Tlf. 50 49 38 09  
cr@FDF.dk
Nicolai Pelzer   
Tlf. 23 27 20 67  
nicolaipelzer@FDF.dk

Seniorvæbnerkursus 
MSE

15.-21. 
oktober 
2022

Midtsjællands 
Efterskole 
Tolstrupvej 29 
4330 Hvalsø

13-15 år 2.561 kr. Ja 12. 
september 
2022

Kursusleder  
Susanne Toft Nielsen 
Tlf. 20 65 00 39 
sus04_5@hotmail.com
Kursusleder  
Benny Legaard Buur 
Tlf. 20 70 56 34 
blb@FDF.dk

Seniorkursus VORK 16.-22. 
oktober 
2022

FDF Lejrcenter Vork 
Vork Bakker 12 
6040 Egtved

15-18 år 2.561 kr. Ja 12. 
september 
2022

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

16.-22. 
oktober 
2022

Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

15-18 år 2.561 kr. Ja 12. 
september 
2022

Kursusleder  
Jeppe Sølvberg Strauss 
Tlf. 41 73 11 73  
jss@FDF.dk
Kursusleder  
Markus Glavind  
Tlf. 23 71 51 65  
markus.glavind@FDF.dk

Orkesterkursus 15.-21. 
oktober 
2022

Rosborg Gymnasium 
Vestre Engvej 61 
7100 Vejle

Fra 9 år 2.495 kr. 
(hel uge) 

1.595 kr. 
(halv uge) 

445 kr. 
(2 dage m. 
overnat.) 

225 kr. 
(1 dag u. 
overnat.)

Ja 14. 
september 
2022

Kursusleder  
Jan Olav Skogøy 
Tlf. 31 54 00 53 
fdforkesterkursus@gmail.com

Træklatrekursus 19.-21. 
august 
2022

Friluftscenter Sletten 
Bøgedalsvej 16 
8680 Ry

Fra 15 år 1.864 kr. Ja 14 dage in-
den kursus-
start (dog 
6 uger ved 
eksaminati-
onskursus)

FDFs klatreudvalg 
klatring@FDF.dk

Turkanoinstruktør 1 30. sep.-
2. okt.
2022

Bagsværd Fra 18 år 1.393 kr. Ja 16. sep. Kursusleder  
Peder Bertram Andreasen 
Tlf. 51 90 72 87 
pederbertram@hotmail.com

Turkanoinstruktør – 
revurdering

3. sep.
2022

Åvangsvej 11 
5220 Odense SØ

Fra 18 år 658 kr. Ja 29. august Kursusleder  
Peder Bertram Andreasen 
Tlf. 51 90 72 87 
pederbertram@hotmail.com

Amsterdam City 
Challenge 2023

4.-6. nov.  
2022

Amsterdam 15-25 år 2.000 kr. Nej 1. oktober Kontaktperson  
Morten Sigaard 
mortensigaard@FDF.dk
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Få flere med på  
kursus – søg FDFs  
uddannelsespulje!
Kredse kan søge om tilskud til kursusdeltagel-
se på FDFs kurser for kredsens medlemmer. 

Puljen kan søges af kredse, der ikke kan få 
mere end 50 procent i kommunalt kursustil-
skud. 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.

Ny uddannelsesportal  
på vej i FDF!
Dette efterår får FDF en helt ny online ud-
dannelsesportal, der samler viden, værktøjer, 
kurser og uddannelsestilbud ét sted. Portalen 
vil fungere som en fælles vidensbank, hvor du 
og andre fra kredsen kan dykke ned i en lang 
række FDF-relaterede emner og blive inspire-
ret til eget kredsvirke og netop jeres arbejde 
med børn og unge. 

I uddannelsesportalen samles materialer, 
oplæg, webinaroptagelser, videnspapirer og 
redskaber fra FDFs mange kurser og uddan-
nelsestilbud på tværs af landet, så vi hele 
tiden hjælper hinanden med at opbygge viden 
og sikre, at gode erfaringer kommer videre til 
andre.

http://FDF.dk/uddannelsespulje



