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Har du ikke været med før?

Her er muligheden for at få unikke op-
levelser og nærværende fællesskaber 
helt ind under huden.
Seniorkursus Vork tilbyder dig noget 
helt specielt. En blanding af stjer-
nestunder, påhitsomhed, fællesskab, 
engagerede medarbejdere, der vil dig 
og tager imod dig med åbne arme.
Samtidig får du masser af sjove, seriøse, 
spændende nye ideer med hjem til 
kredsen. Vi gearer dig til at tænke ud 
af boksen og klæder dig stærkt på til 
at føre nye idéer ud i livet hjemme i 
kredsen.

Du altid velkommen til at kontakte os 
og stille de spørgsmål, du måske lige 
mangler svar på før, du griber alle tiders 
mulighed for – fællesskab, nærvær og 
sjov!

Du kan også forhøre dig hos en se-
nior, der allerede har været af sted, og 
kender du ikke en, kan du klikke ind på 
vores facebookgruppe og finde en der.

Er du stadig i tvivl og synes, at det kun-
ne være rart at komme på kursus første 
gang sammen med en du kender - ja, 
så ordner vi også det. Som ny deltager 
på Seniorkursus Vork kan du finde en 
kursusmakker, som du vil være i gruppe 
med. I skal så selvfølgelig vælge de 
samme grupper OG begge skrive i kom-
mentarfeltet ved jeres tilmelding, at I 
ønsker at være i samme gruppe fordi, 
én af jer er nye.
Vi glæder os til at tage godt imod dig 
for første gang på Seniorkursus Vork i 
påsken!

Seniorkursus - en del af seniorlivet! 

Du sidder her med indbydelsen til Påskens suverænt fedeste 
oplevelse.
Inden længe mødes over hundrede unge mennesker på Vejle 
station og begiver sig afsted mod Vorkbakker, hvor vi glæder os til 
at tage i mod jer!
Det kommende års seniorkurser kommer til at have fokus på FDFs 
nye ambition, FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden 
fra.

Seniorkursus Vork er helt sikkert et ståsted, hvor et helt specielt 
fællesskab og Vorkånden lever og udleves gang på gang. Dette 
ståsted opstår ikke af sig selv. Det opstår når seniorer, instruktører 
og medarbejder fra hele landet mødes og indgår i et forpligtende 
fællesskab, hvor man VIL hinanden, passer på hinanden, accep-
terer hinanden – så forskellige som vi er og lærer hinanden at 
kende på godt og ondt og derved er med til at løfte hinanden til 
nye højder! Du får lov at være dig selv!

På Seniorkursus Vork er der ud over tid til vilde, skøre og tossede 
aktiviteter også tid til fordybelse, til forundring og til eftertanke. 
Du får lov til at snakke om de ting, der ikke altid er plads til i 
hverdagen, samtidig med at du får massere af idéer med hjem til 
kredsarbejdet og får mulighed for, at udvikle dig selv på mange 
forskellige punkter.

Vi håber meget at se dig til påske!

På vegne af alle medarbejderne på Seniorkursus Vork

Kursuslederne – Majken Østergaard og Lene Pfeiffer.

Majken Østergaard Lene Pfeiffer
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Udover gruppeprogrammet er der et 
forrygende fællesprogram

Seniorkursus Vork er fyldt med fedt fæl-
lesprogram. Vi tror på, at der gemmer 
sig uforglemmelige stjernestunder i 
gennemtænkte fællesprogrampunkter 
– derfor sætter vi stor pris på at skabe 
oplevelser og indtryk i den tid, vi har 
sammen.

Når du kommer hjem fra Seniorkursus 
Vork, vil du huske tilbage på andagter 

og gudstjenester, hvor der var tid til 
ro og eftertænksomhed under åben 
himmel. Du vil huske trætheden efter 
et actionpacked løb, de tunge danseben 
efter en skør kakaodisk, og du vil huske 
de legendariske shows med underhold-
ning og lækre beats. 

Fællesprogrammet på Vork er af utrolig 
høj kvalitet - og det er her, du oplever 
fællesskabets sus og venskaber på 
tværs.

Det store gruppevalg

Du kan vælge i mellem 9 forskellige 
grupper.
Ens for de tre grupper er:
• Der er 14-18deltagere
• 3 kreative instruktører
• Genialt og gennemtænkt program
• Værdifuld inspiration og nervepir-

rende udfordringer
• Gruppen er sammen hele kurset
• Alle grupperne bor tæt på hinanden 

og er samlet flere gange hver dag
Du kan her i indbydelse læse om de 
forskellige grupper, og du kan bruge 
”Procentsats systemet” til at vælge den 
gruppe, der passer til dig.

Det betyder symbolerne:

Kompetence
Tag med dig hjem, konkrete idéer 
til arbejdet i FDF og tilegnelse af 
konkrete færdigheder.

Fantasi og kreativitet
Leg, idéudvikling, temaramme, 
design, krea og påhitsomhed.

Udfordring
Puls, højt tempo, fysiske og psyki-
ske udfordringer, sved på panden, 
skubben til grænser og nataktivi-
teter.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at 
imødekomme dine ønsker. Oftest vil 
du få din 1. eller 2. prioritet, men hvis 
gruppeønskerne er fordelt meget skævt, 
vil nogle få deres 3. prioritet, så vælg 
tre grupper du sagtens kunne fore-
stille dig at være en del af. Der er altid 
nogen, der vil få deres 3. prioritet, for at 
det store puslespil kan gå op. Så vælg 
tre grupper du gerne vil have!
Det er ikke muligt at skifte gruppe, når 
du har tilmeldt dig.
Du får at vide hvilken gruppe, du har 
fået i velkomstmailen, som kommer ca. 
to uger inden kursusstart.

Forrygende fællesprogram
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Grupperne

Denne gruppes formål er at give dig begynder-
kurset i træklatring, så du får mulighed for at 
blive klatreinstruktør.
Du vil få introduktion til træklatring, lære 
at sikre, at førstemandsklatre og sætte en 
topsikring.  
I gruppen skal vi også lave spas, gak og løjer 
på ægte seniormanér. Der skal grines i træerne, 
hygges om bålet og sludres over kødgryderne 
ved aftenstid. Vi glæder os meget til at lege 
med dig, både på jorden og i toppen af trækro-
nerne.

Da dette kursus kan lede videre til mere avan-
cerede kurser, er det nødvendigt at du finder 
en klatremakker, som du tilmelder dig sammen 
med, så I efterfølgende kan øve derhjemme.
Makkerens navn oplyses ved tilmelding, under 
kommentarer.

Gruppen sover ude, 
men spiser og arbejder 
både ude og inde

40% 100%60%

Treehuggers
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Her er gruppen til dig, der er vild med andag-
terne på seniorkurserne, og som gerne vil lære, 
hvordan man giver forkyndelsen hjemme i 
kredsen mere power, kant og dybde.
Kom med i ”De Navnløse Brødre”, en ægte 
Vorksk munkeorden. Her kan du være med til at 
skabe en fantastisk uge med fordybelse, gamle 
traditioner, et liv i fattigdom og hvad der ellers 
hører med til livet som munk.
Som prikken på den skallede isse skal du være 
med til at skabe den mest fantastiske gudstje-

neste for de andre deltagere.
Tag din bibel under armen og join os i kloste-
ret.
PS: Gruppen kræver ikke, at du selv er meget 
troende, i stedet forventes det, at du tør udfor-
dre din tro og ikke mindst dig selv.

Gruppen sover og spiser ude

Gudstjeneste, Indlevelse, Eftertanke

69% 87%42%

De Navnløse 
Brødre
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Klatring, Kompetencer, Friller



Der var engang et seniorkursus dybt inde i 
bakkerne på Vork. Her boede der tre instruk-
tører, der alle elskede at fortælle historier, der 
kunne glæde og gyse publikum. Men lige så 
meget som de elskede historiefortælling, var 
friluftnørderi og primimadlavning også en af 
deres store passioner…

Brænder du, ligesom de tre instruktører, for 

at udforske det primitive køkken, elsker du 
at hygge med historier ved bålets knitren, og 
drømmer du om at kunne formidle dit budskab 
tydeligt, så er ”Fortællinger og Friluftsliv” den 
gruppe, du skal vælge på Vork i påsken 2015

Gruppen sover og spiser ude.

Friluftsnørderi, Historiefortælling, Primimadlavning

40% 90%70%

Har du tænkt på, hvordan det er at være 
med i Zulu Djævleræs, Det Perfekte Minut 
eller Sommer i Sunny Beach - så er gruppen 
TXT-TV noget for dig.
Vi hopper op af sofaen og direkte ind i fjer-
neren og tester, hvilke skøre og opfindsom-
me lege-koncepter vi kan hente fra TV’et. I 
løbet af påsken zapper vi rundt mellem de 
sjoveste TV-programmer fra flimmerkassen, 
og måske er det netop dit yndlingsprogram, 
vi prøver af? Så hvis du ikke vil gå glip af 
Jeopardy, der møder Fear Factor, så tjek TXT-
TV ud for uge 14.

Gruppen sover og spiser inde, og arbejder ude 

Ja-hat, Tag-med-hjem-aktiviteter, 
Slå-dig-løsTXT-TV

100% 70%30%
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Fortællinger
og Friluftsliv



Nu får du igen mulighed for at træde ind i are-
naen og kæmpe den vildeste kamp for livet. Du 
vil blive svimmel af træthed, øm i hele kroppen 
og få det vildeste adrenalin-kick. Små kampe 
vil føles som store sejre - MEN, der er kun en 
vinder - den, der overlever.

I løbet af påsken arbejder vi med tre områder: 
Kompetenceudvikling: For eksempel at lave ild, 
ly for natten og navigere i lys og mørke.
Psykisk styrke: At håndtere frygt, arbejde med 

egne svagheder og udforske grænser.
Spilstrategi: Lær at lægge en plan for din 
overlevelse, find modet til at træffe svære 
valg og overskud til at løbe en risiko for egen 
vindings skyld.

Gruppen spiser, hvad vi kan finde  
og sover, hvis vi tør!

Ekstrem udfordring, Overlevelse, Strategi

50% 50%100%
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Bassen dunker, tempoet stiger og stemningen 
er høj, vi åbner dørene for Vork Bass Club, som 
måske er lige noget for dig, der elsker en fed 
fest. 
Vi skal arbejde med innovation, DJ’ing og 
musikproduktion.
Vi skal skabe festen, Vork aldrig før har set, og 
DU kan blive en del af crewet bag!
Der er ingen krav til dine musikalske evner 

-  du lærer alt det nødvendige på kurset. Det 
DU skal medbringe er idéerne og et hjerte, som 
banker i takt med bassen.

Gruppen spiser og sover inde,  
men arbejder, hvor festen er!

Innovation, Fest, Musik

Vork Bass Club
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Ultimate Survial 2
- The game continues...

95% 90%15%



Den står på sult, sved og salte tårer, når 
Vork Ekspeditionen langt om længe vender 
tilbage. I årets ekspedition bliver der fokus 
på særprægede udfordringer og enestående 
konkurrencer, der skiller kvindelist fra man-
dlig råstyrke. Hvis du besidder begge dele, 
kan du måske ende som vinder af Ekspedi-
tionen.
Igennem inspirerende strider presser vi dig 
og holdånden til det yderste. Til gengæld får 
du en oplevelse for livet og en masse gode 
ideer til konkurrencer, der kan bruges i alt 
fra lejrbål til natløb.
Er du frisk på dit livs udfordring så skriv Vork 
Ekspeditionen på din tilmelding.

Gruppen sover  
og spiser ude

Konkurrence,  
Teambuilding, Gåpåmod

Vork Ekspeditionen

20% 80%100%

Thi kendes for ret: 55 års ubetinget fængsel 
uden ret til prøveløsladelse, besøg eller kon-
takt med verden udenfor. Dommen aftjenes 
øjeblikkeligt og kan ikke ankes.
Dommen afsones i Danmarks største 
højsikkerheds-fængsel for særligt farlige 
indsatte.
Ansvarsfrasigelse: Indsatte i fængslet anses 
som udmeldte af samfundet, hvorfor fæng-
selsledelsen ikke tager ansvar for hændelser 
indenfor murene, være det sig kampe, flugt-
forsøg, oprør eller straf. Fængslet betragtes 
som en isoleret enhed i samfundet, og du vil 
derfor være overvåget, når du færdes uden 
for muren.
HVIS du kommer ud, vil du være forandret 
for altid.

Gruppen sover 
og spiser ude

Udholdenhed, Magtbalance, Anarki
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Hezzian Testing LAB Inc. søger forsøgspersoner, 
som vil deltage i banebrydende forsøg, der skal 
kortlægge teenageres dovenskab.

Vi forventer at du:
• Er klar på en række tossede og lettere 

åndssvage menneskeforsøg
• Ikke har noget imod at risikere både liv, 

lemmer og ære i videnskabens navn
• Kan undvære søvn, bad og andre daglige 

goder

Til gengæld får du:
• Mulighed for at teste potentielle årsager til 

bumser, enorm appetit, ekstra søvnbehov og 
andre sære teenage-tilbøjeligheder.

Du vil ikke blive kompenseret for dine anstren-
gelser, og du fraskriver dig alle rettigheder ved 
deltagelse.

Gruppen sover 
og spiser inde

Skøre menneskeforsøg, Udfordringer, Begrænsninger

90% 50%50%
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Hezzian Testing LAB Inc.

60% 50%87%

Alt, du siger, vil 
blive brugt imod dig

Grupperne



Tilmeld dig senest 1. marts på fdf.dk/kursus

Tid og sted
Start: Onsdag den 1. april 2015 på Vejle 
station kl. 15:00
Slut: Mandag den. 6. april kl. 12.30 på 
Vejle Station.
Hele kurset foregår på FDF Lejrcenter 
Vork, 7100 Vejle

Alder
Du skal være 15-18 år (fra det halvår 
man fylder 15 til det halvår man fylder 
19) for at kunne deltage på Seniorkurset.

Pris og rejse
Kurset koster i alt 1815kr. inkl. transport.
Du eller din kreds skal selv lægge ud 
for din rejse til og fra kurset.
Kredsens kasserer får en regning efter 
kurset, hvor rejseudligning automatik er 
modregnet jvf. FDFs generelle retnings-
linjer for rejseudligning, som kan findes 
på FDF.dk.
Snak med din kredsleder om, hvad du 
selv skal betale. De fleste kommuner 
giver et kursustilskud.

Tilmelding
Tilmeld dig på FDF.dk/kursus
Tilmeldingen er bindende. Den kursu-
sansvarlige i kredsen modtager en mail, 
der bekræfter, du er tilmeldt - og du vil 
også selv modtage en bekræftelses-
mail, så husk at tjekke din inbox og dit 
SPAMfilter, da mails fra FDF ofte ryger 
deri.

Tilmeldingsfrist
Søndag den 1. marts 2015

Velkomstmail
Alle tilmeldte deltagere modtager en 
velkomstmail omkring to uger inden 
kurset med en hilsen fra dine instruk-
tører, program og praktiske oplysninger. 
Her kan du også se, hvordan du finder 
ud af, hvilken gruppe du er blevet en 
del af. Bemærk: Tjek dit spam-filter, 
måske ligger velkomstmailen der.

Til forældre/kredsleder
Alle unge bør opleve at komme på Se-
niorkursus– den tankegang er drivkraften 
for alle medarbejdere på Vork. Derfor vil 
vi opfordre jer til at sende jeres teenage-
re af sted – det betaler sig! 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 FDF-kredsen. 
De vil opleve et helt specielt og inspi-
rerende fællesskab med plads til skøre, 
slappe, hurtige, smarte, sjove, langsomme 
eller helt tossede unge fra hele landet. I 
gruppetiden vil de kunne øve sig i sam-
arbejde, idéudvikling, debat og mange 
andre elementer, der udfordrer. Alle kan 
deltage - også selvom man er den eneste 
fra kredsen. Kredslederen skal sikre, at 
deltagere under 18 år har forældrenes til-
ladelse til at deltage. Glæd dig til at få en 
glad og energifyldt teenager hjem med 

nye vinkler på tilværelsen.

Kursets formål
Seniorkurset er en del af FDFs lederud-
dannelse
Det er FDF-seniorkursernes formål at:
• møde seniorerne med andagter, der 

giver eftertanke.
• give seniorerne en oplevelse af FDFs 

værdigrundlag og lederideal.
• styrke seniorernes engagement i 

kredsarbejdet.
• lære seniorerne en række brugbare 

FDF-færdigheder gennem oplevelser 
og udfordringer.

• lade seniorerne opleve et stærkt og 
givende fællesskab.

Deltagerbevis
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse. 
Du får tilsendt et kursusbevis for din del-
tagelse pr. mail ca. to uger efter kurset.

Følg med på nettet
www.facebook.com/SeniorkursusVork
www.youtube.com/SeniorkursusVork
www.vork.dk

Hvis du vil vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller 
skrive til kursuslederne:
Majken Østergaard
41 73 11 52 / majken@FDF.dk
Lene Pfeiffer
24 65 17 75 / lenepfeiffer@hotmail.com

Seniorkursus Vork
- et seriøst sjovt kursus...
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