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SAMMEN TØR VI MERE
Som FDFere er vi gode til at turde. Vi tør kaste os hoved-
kulds ud i opfindsomme udfordringer, møde nye menne-
sker og prøve os selv af. Vi tør, fordi vi er en del af et helt 
særligt fællesskab og altid er sammen om det. De mange 
fælles oplevelser knytter os sammen som mennesker – 
og så tør vi endnu mere.

Som seniorvæbner og senior har du en helt unik mulighed 
for opleve sammen med hundredvis af andre unge fra 
hele landet på FDFs kurser. Her står dygtige instruktører 
klar til at byde dig og dine venner fra kredsen velkommen 
til sjove og fantasifulde aktiviteter, mindeværdige stunder 
og gode samtaler.

Vil du løse mysterier i mørket eller stå for dit helt eget 
cirkus på efterårets seniorkursus? Bekæmpe pandemier, 

overleve i vildmarken eller finde vej i labyrinter på senior-
kurserne? På 7.-8. klassekurserne kan du for alvor blive 
klog på FDFs værdier og det ståsted, du får som ung i 
FDF. Du kan også lege på instrumenter og spille koncer-
ter sammen med nye og øvede musikere på FDFs store 
orkesterkursus.   

I kataloget har vi samlet alle de kurser, der venter dig 
som ung i FDF dette efterår. Her kan du finde lige netop 
dét kursus, der passer til dig. Uanset hvad du vælger, er 
du garanteret en uforglemmelig oplevelse, nye venner og 
gode værktøjer, som du kan bruge hjemme i kredsen og 
videre i livet.

Vi håber, at du har lyst til at mærke fællesskabet på FDFs 
kurser dette efterår. Vi glæder os til at se dig.

Det gode ved orkesterkurset er, 
at deltagere i alle aldre og på alle 
niveauer får lov til at spille musik i 
et fællesskab, hvor de kan være sig 
selv. Det er den fedeste følelse, og 
jeg kan mærke, at mit ståsted er i 
musikken i FDF.” 
Maria Vingborg, 17 år, deltager på  
FDF Orkesterkursus

”
Når vi oplever sammen, bliver 
vi knyttet til hinanden. Vi lærer 
noget nyt om hinanden, når vi 
får minder sammen.”
Max Heftholm, 14 år, deltager på 7.-8. 
klassekursus

”
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DIT FØRSTE LEDERUDDANNEL-
SESKURSUS I FDF
7.-8. klassekursus er for dig, der ikke 
har været på kursus i FDF før. Her 
bliver du klogere på FDF og dig selv, 
samtidig med at kurset forbereder 
dig på måske at blive lederassistent 
i kredsen. Et kursus er lidt som at 
være på lejr, hvor man også får lov til 
at lære en masse nyt.

Udfordringer for både knold og krop 
Der er undervisning i kristendom, 
hvor du kommer til at snakke med 
jævnaldrene om det at tro. Der er 
dramatik, hvor vi leger os frem til en 
masse grin. Og så skal vi snakke om 
FDFs ambition og værdier. Din hjerne 
vil blive udfordret. Bliver du allerede 
nu forpustet? Det skal du ikke, for din 
krop bliver også udfordret i form 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 
fortælling, lege og traveture i mørket. 
Vi bor ikke på hotel, så alle hjælper til 
med det praktiske såsom madlavning, 
rengøring og opvask. På den måde 
lærer du også de andre deltagere 
meget bedre at kende. 

Både sjovt og trygt 
Det bedste af det hele er, at det er 
både sjovt og trygt at tage på 7.-8. 
klassekursus. Det er nemlig et ret 
lille kursus, hvor alle lærer hinanden 
rigtig godt at kende, så man senere 
kan tage på andre større kurser i FDF 
og allerede på forhånd kende nogen 
af de andre.

Blot et minus 
Der er kun et enkelt minus – du kan 
kun deltage på et 7.-8. klassekursus 
én gang. Det gode er, at du får en op-

levelse for livet, og at der er masser 
af andre kurser i FDF bagefter.

Eksempel på et dagsprogram
07.30 Go’morn’-lysning
08.00 Flag og morgenmad
09.00 Formiddagsprogram
12.00 Frokost
13.00 Vi pauser den
14.00 Eftermiddagsprogram
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenprogram og hygge
22.30 Mørkning
23.00 Ro

1
RYSENSTEEN
Rysensteen ligger midt i København og huser 
blandt andet FDFs Forbundskontor.
Kurset starter mandag eftermiddag på Køben-
havns Hovedbanegård “under uret”, hvorfra der 
er fælles gåtur til Rysensteen. Kurset slutter på 
Hovedbanegården fredag formiddag. 

FDF Bycenter Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V

DU KAN VÆLGE MELLEM TO KURSER

2
HARDSYSSEL EFTERSKOLE
Hardsyssel Efterskole er en FDF-efterskole nær 
Struer. 
Kurset starter mandag eftermiddag på Struer 
Station. Herfra er der fælles transport til 
Hardsyssel Efterskole. Kurset slutter på Struer 
Station fredag eftermiddag. Endelig start- og 
sluttidspunkt sendes ud pr. mail i god tid inden 
kursets start. 

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2
7600 Struer
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FDF gennemfører årligt fem til seks 
ugekurser for unge i 7.-8. klasse. Vi 
har en lang tradition for disse kurser 
i FDF. Man kan kun deltage på kurset 
én gang. Kurset ligger i skolernes fe-
rie, men elever fra 8. klasse kan søge 
om fri, hvis den unge skal på kursus i 
en undervisningsuge.

Erfaringen viser, at en overvejende 
del af deltagerne senere påtager 
sig lederansvar i foreningslivet. For 
FDF-medlemmer er kurset første trin 
i Landsforbundets lederuddannelse, 
og det supplerer således den lokale 
uddannelse, som mange af de unge 
også er ved at begynde på.
Kursusprogrammet afspejler det 
bedste i nutidigt dansk foreningsliv. 
Både i undervisningen og det øvrige 

samvær fokuseres der på de unges 
adfærd i forhold til gruppen, samfun-
det og naturen. I teori og praksis øver 
deltagerne sig i at lede og organisere 
og skal derved opnå forståelse af, 
hvad medbestemmelse og medansvar 
betyder.

Der gives i programmet særlig priori-
tet til følgende områder: 

• kristendomskundskab
• friluftsliv, natur og orientering
• sang og musik
• leg og idræt

FORMÅL
Det er 7.-8. klassekursernes  
formål at:
• give deltagerne en indføring i kri- 

stendommens grundbegreber samt 
en oplevelse af kristendommen 
som nærværende og betydnings- 
fuld.

• bevidstgøre deltagerne om deres 
muligheder og ansvar som unge i et 
moderne demokratisk samfund og 
som medlemmer af en demo- kra-
tisk organisation.

• give deltagerne en forståelse af 
FDFs ambition og generelle værdier 
samt styrke deltagernes engage- 
ment i det lokale foreningsarbejde.
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PRIS
1668 kr. pr. deltager. Heraf udgør hus-
lejen 478,32 kr.
Kredsens kasserer får en regning for 
din deltagelse efter kurset. 

REJSEGODTGØRELSE
Der ydes rejsegodtgørelse efter FDFs 
gældende retningslinjer, der kan fin-
des på FDF.dk/kursus.

TRANSPORT
Skal du på Rysensteen, er der fælles 
gåtur fra Københavns Hovedbanegård. 
Instruktørerne vil være til stede i god 
tid. 
Start mandag d. 14. oktober kl. 14:30
Slut fredag d. 18. oktober kl. 10:30

Skal du på Hardsyssel Efterskole, er 
der fællestransport 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 du 
et deltagerbrev per mail med prak-
tiske oplysninger. Hvis du ikke kan 
finde det i din indbakke, så tjek dit 
spamfilter.

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

TILMELDING
Jo hurtigere du tilmelder dig, jo 
større chance har du for at komme 
med. Du skal tilmelde dig senest 16. 
september 2019 via FDF.dk/tilmeld.
Efter sidste tilmeldingsfrist modtager 
du en mail om, hvorvidt du har fået 
en plads på efterårets kursus. 
Der er et begrænset antal pladser, 

som vil blive fordelt efter først-til-
mølle-princippet. Det er derfor en 
god idé at tilmelde sig i god tid, hvis 
du har et bestemt sted, du gerne 
vil hen. Tilmeldingen er bindende. 
Afbud accepteres kun ved dokumen-
teret sygdom. På hvert kursus er der 
højst plads til seks deltagere fra hver 
kreds.

FOTOTILLADELSE
Med din tilmelding tillader du of-
fentliggørelse af billeder taget af dig 
på kurset på FDFs hjemmeside og i 
andre af FDFs skrevne medier.
Ønsker du ikke dit billede offent-
liggjort, skal du skrive det i forbin-
delse med din tilmelding.

KONTAKTPERSON
Majken Østergaard Frederiksen
majken@fdf.dk
41 73 11 52
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FORMÅL
Kursets formål er, at du som senior-
væbner får:
• en oplevelsesrig start på FDFs le-

deruddannelse, 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 får 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. Du er fx velkommen til at tage af 
sted første gang sammen med en, 
du kender. Som ny deltager på FDF 
Seniorvæbnerkursus MSE kan du 
finde en kursusmakker, som du vil 
være i gruppe med. I skal selvfølgelig 
vælge de samme grupper, og så skal 
I sørge for at skrive hinandens navne 
i bemærkningsfeltet til slut i den digi-
tale 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 Seniorvæbnerkur-
sus 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 imødekomme dine 
ønsker, og oftest vil du få din første- 
eller andenprioritet. Hvis gruppeøn-
skerne er fordelt meget skævt, vil 

nogle dog få deres tredjeprioritet. Du 
får at vide, hvilken gruppe du er ble-
vet en del af, i velkomstmailen, som 
du modtager senest en uge inden 
kursusstart. I gruppebeskrivelserne 
på de næste sider kan du læse om 
de enkelte 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 læg-
ger vægt på det sociale og det at høre 
til på kurset, så du hurtigt føler tryg 
i vores store forsamling og de nye 
rammer.

HVEM
Kurset er for alle seniorvæbnere i 
alderen 13-14 år – fra det halvår, du 
fylder 13 år, til det halvår, du fylder 
15 år.

TID OG STED
Start: Lørdag d. 12. oktober kl. 14:00 
på Roskilde Station.
Slut: Fredag d. 18. oktober kl. 11:30 på 
Roskilde Station.
Hele kurset foregår på Midtsjæl-
lands Efterskole, Tolstrupvej 29, 4330 
Hvalsø 

FÆLLESTRANSPORT
Der vil før og efter kurset være fæl-
lestransport til og fra Roskilde Sta-
tion. Alle mødes på Roskilde Station 
lørdag d. 12. oktober 2019 kl. 14:00, 
hvorfra vi samlet kører i bus til MSE. 
Fredag d. 18. oktober 2019 kører bus-
sen atter til Roskilde Station, så du 
kan nå et tog omkring kl. 11:30.

PRIS
Kurset koster i alt 2413 kroner. Heraf 
udgør huslejen 335,98 kroner. For 
medlemmer af FDF sendes regningen 
til kredsens kasserer, og der skal be-
tales inden kurset. Som ikke-medlem 
af FDF skal du betale ved tilmelding. 
Læs mere om FDFs handelsbetingel-
ser på FDF.dk/kursus.

TILMELDINGSFRIST
Du skal tilmelde dig kurset senest 
d. 16. september 2019 via FDF.dk/
tilmeld. Tilmeldingen er bindende og 
skal foretages af eller i samarbejde 
med forældre eller kredsleder.

DELTAGERBREV
Senest en uge før kurset modtager 
du per mail et deltagerbrev med pro-
gram, en hilsen fra dine instruktører 
og praktiske oplysninger. Du vil også 
kunne finde deltagerbrevet på vores 
hjemmeside. Hvis du ikke kan finde 
velkomstmailen i din indbakke, så 
sørg for at tjekke dit spamfilter. 

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddan-
nelse. Du får bevis for din deltagelse 
tilsendt per mail cirka to uger efter 
kurset. 

VELKOMMEN 
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 Seniorvæbnerkursus 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 seniorvæbnere er du med til at skabe den helt særlige MSE-ånd i et fælles sus af glæde, venskab, oplevel-
ser, 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 stemning og 
energi.

Mange hilsner 

Kursusledelsen 
Susanne Toft Nielsen og Benny Legaard Buur 
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1 
LEVEL UP
Hvad skal der til for at komme videre til næ-
ste level? Er det i dag man skal ofre 17 point 
for at få lov til at sove inde eller er det en god 
ide at gemme dem til senere? Vi skal kæmpe 
med og mod hinanden alene og i grupper, for 
at nå level 100. Er du glad for at samarbejde, 
men er konkurrence-genet også en del af dit 
DNA, så er dette gruppen for dig.
 
På Level Up kan alt ske, men vi sover ude. 
Der vil både være aktiviter dag og nat og 
man ved aldrig om man har nok point til 
goderne, som fx at sove indenfor. Gruppen 
vil primært få mad der er lavet på forhånd 
af køkkenet, men det kan jo være at man 
kan vinde point ved at lave maden selv. 
Umiddelbart vil gruppe have en base så 
man ikke skal transportere sin baggage alt 
for langt af gangen. Gruppen arbejder med 
samarbejde og konkurrence, og man kan 
blive presset både fysisk og psykisk.

2
VAR DET BYGGE ELLER HYGGE 
DELUXE?
Er du en af dem der glæder dig lidt til Lands-
lejren allerede? Og synes det der med at 
bygge sin egen lejr og møde nye mennesker 
bare er fedt? Må lejren gerne bestå af andet 
end blot reb, rafter og presenninger? Så kom 
og vær med til at hygge en lejrstemning i 
gang, mens vi bygger med traditionelle og 
utraditionelle byggematerialer.  Vi bygger med 
fantasien til vi har det delux!

Gruppen sover ude i telte og egne konstruk-
tioner, laver enkelte delux måltider. Gruppen 
er primært i deres lejr men har mindre turer 
ud det omkringliggende i område. Der er 
plads til både at give den gas, men også at 
få et pusterum. Igennem samarbejde arbej-
der gruppen med at bygge en moderne lejr 
i både rafter, plastic, tømmer og hvad der 
eller kan bruges.

3
PHINEAS OG FERB
Melodi: Phineas og Ferb-introsang
Det er efterårsferie, vi daser derhjemme, 
men skolen vil slå det i stykker. 
Derfor er det så vigtigt, man ikke må glemme,
at brug’ den på noget der rykker. 

For eksempel
Byg’ en raket eller finde et næbdyr, bestig det 
allerhøjeste hus.
Se om du afslører Doofenshmirtz plan – 
før Candis hun afslører dig.
Fang skurken hvis du kan, og mal et konti-
nent, 
gi’ din’ instruktører et skæg. (Phineas!)
Tag på M-S-E, vælg gruppe nummer tre, 
Og få en uge fyldt med leg.
Som i kan se er der meget der kan ske, 
hvis du vælger gruppe tre.
Vær sikker på at din’ instruktør’, er fuld’ af gak 
og spas,
vær sikker på at Phineas og Ferb vil vær’ på 
deres post.
(Moar! – denne her gruppe har en serienintro!)

Gruppen sover og spiser inde, men har 
masser af aktiviteter ude. Gruppen er for 
alle bare du kan lide at lege.



10 FDF UDDANNELSE • SENIORVÆBNERKURSUS MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

4 
THE VILLAGE
Kære Nabo
Velkommen til landsbyen. Vi er så glade for, at 
du vil være en del af dette idylliske samfund. 
Vores landsby sætter naboskabet højt og vi 
lever fredfyldt sammen om dagen - Og de 
underlige lyde fra skoven om natten? Tag dig 
ikke af dem, de har altid været der. Ligesom 
den konstant voksende kirkegård. 
Pyt med det! Du elsker mysterier og har et 
nysgerrigt sind og dine naboer vil altid hjælpe 
dig. Men pas på! Man ved jo aldrig hvem der 
kunne forråde dig i sidste ende...

Vores landsby er bygget op af det fineste 
træ, som penge kan købe. Landsbyen kom-
mer ikke til at flytte sig i løbet af ugen, men 
egen bagage skal kunne bæres. 
I landsbyen hjælper vi hinanden med at for-
berede maden og holde landsbyen kørende.
Der vil være tid til at bruge hjernen når vi 
arbejder med strategi og naboskab. Der er 
altid godt gang i byens aktiviteter på et højt 
niveau, men hvor alle kan være med, og alle 
landsbyens beboere bliver udsat for et vist 
psykisk pres.

5
DE FEM MANDARINER 
Don Corleone har indkaldt til krisemøde. 
Repræsentanterne for familierne Falcone, 
Borsellino, Trapani, og Roco er mødt frem. 
Under Don Corleones ledelse udgør de gang-
stersyndikatet DE FEM MANDARINER.
På trods af interne magtkampe og stridighe-
der, er de mægtige familier for første gang i 
flere årtier samlet på ét sted. Truslen fra det 
udefrakommende kartel - Meli-kartellet, lurer 
i udkanten af Ny Tolstrup, og familierne er nu 
tvunget til et samarbejde om at fjerne dem 
hurtigst muligt samtidig med at en ny kamp 
om indflydelse starter. 

I Gangstersyndikatet DE FEM MANDARINER 
skal vi arbejde med tons og tempo, magt og 
logik i mødet med Meli-kartellet. Du vil som 
deltager få testet din erfaring med koder, 
listighed og lederskab. Vi sover i telte i løbet 
af ugen, men laver ikke selv vores mad. Du 
skal være forberedt på at kunne bære din 
egen bagage under noget af kurset.
Aktivitetsniveauet er højt og søvn er en 
luksusvare. Det betyder også at man skal 
kunne gå et par kilometer.

6
CIRKUS 2. HAND
“velkommen alle de tykke, de smalle, Lange 
og korte i kjole og skjorte, lad os more hinan-
den gå helt fra forstanden. Skæg og ballade 
kan gøre os glade.”
Velkommen til gruppen hvor næsten alt kan 
ske. Gruppen hvor vi skal ud over scene-
kanten, men også arbejde bag scenen. Vi 
skal synge, male, klippe, sy, optræde og ikke 
mindst hygge imens.
Vi skal lave vores eget cirkus helt fra bunden. 
Det er os der laver reglerne!  

Gruppen sover og spiser inde. 
Vi sover om natten og er vågen om dagen. 
Vi er mest inde.

7
DEN NYE ORDEN 
Vi lever i en verden hvor individet har taget 
over og fællesskabet er blevet glemt, men i 
mørket og krogene hvisker stemmer om nye 
tider. En ny orden kalder til samling, men 
kun i det skjulte - for i samfundet er de ikke 
accepteret.
De samles når tiden er rigtig, og de rette 
mennesker har vist sig for deres sag. Til 
den tid vil fællesskabet stå sin prøve og de 
retoverbeviste vil atter få en plads i verden. Så 
vil der igen være plads til, at de som giver til 
andre, får den respekt de har fortjent. 

Ordenens medlemmer lever i det skjulte, og 
dem som optages sover og spiser ude, hvor 
de ikke bliver generet. Er det nødvendigt 
skal de hurtigt kunne pakke sammen og 
rykke videre. Bliver du optaget i Ordenen 
skal du være klar på, at sætte egne behov 
til side til fordel for gruppen. Du vil blive 
udfordret fysisk og psykisk, om dagen såvel 
som natten. 

8
GANGSTERPARADIS
Er du træt af det kedelige liv på den rigtige 
side af loven?
Så byder GANGSTA’S PARADISE dig ind i en 
verden, hvor pengene er mange, respekten 
er stor, bandanaen er farvet, og dine homies 
altid har din ryg! Vi skal tjene mange penge, 
kaste håndtegn, rap battle og beskytte alle i 
vores hood imod de korrupte politifolk.
Denne gruppe arbejder med at få banden fra 
et simpelt gadeslæng til en magtfuld orga-
nisation. Det er ikke en nem vej til toppen, 
og det kræver at man stoler på sine homies, 
derfor vil vi arbejde med gruppedynamik.

Gruppen sover og spiser inde, men alle ak-
tiviteter foregår udendørs. Det kan til tider 
være hårdt at kæmpe sig til toppen, men 
rigtige gangstere forstår også at slappe af 
og nyde livet.

9
FANGERNE PÅ FORTET
Er du typen der vil gøre alt for at vinde? Typen 
der ikke lader sig overvinde af hverken højder, 
ækle kryb eller mørkets overraskelser? Og er 
du typen, der kan gennemskue den gamle 
vismands gåde? Så er dette gruppen for dig! 
Du får nu en enestående mulighed for at 
prøve kræfter med dig selv og dine meddel-
tagere, i ægte Fangerne på Fortet stil. I løbet 
af ugen skal du igennem forskellige prøvelser 
og dyste, for at låse op til fortets skatkammer, 
hvor store rigdomme venter på dig!

Gruppen spiser og sover ude i sheltere. 
Madlavning er ikke i fokus, men du vil ikke 
gå sulten i seng. Du skal kunne bære din 
egen bagage mindst 10 km, dog vil stør-
stedelen af aktiviteterne foregå tæt ved 
gruppens base. Gruppen er fysisk aktiv, men 
stiller krav til jernen såvel som kroppen. 
Gruppen arbejder med personlig udvikling 
og samarbejde. Med hjem i rygsækken får 
du desuden en idé om, hvordan du tilpas-
ser forskellige aktiviteter til temarammer, 
som du kan bruge i eget kredsarbejde, fx i 
forbindelse 
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SENIORKURSUS  
- EN DEL AF DIT SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til ef-
terårets suverænt fedeste oplevelse!
Og vi kan med glæde sige, at plan-
lægningen er i fuld gang! Der er 18 
fede grupper til dig, med nye idéer og 
spændende aktiviteter, der er klar til 
at blive udlevet af dig og dine senior-
buddies!
Du vil danne nye venskaber, gamle 
venskaber kan plejes, samtidig med 
at du kan lære en masse nye ting!
Og så er alt selvfølgelig ikke helt nyt. 
Der er traditionerne. Traditionerne der 
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 er ”villet”. 

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 FDF Seniorkursus Slet-
ten, giver et kæmpe skub til FDF, til 
kredsene og til dig som deltager.
Hvert eneste år kan vi som medar-
bejdere 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 Slet-
ten er med til at give unge mennesker 
(DIG!) et ståsted at møde verden fra!

På vegne af alle medarbejderne på 
FDF Seniorkursus Sletten,

Kursusleder  
Majken Østergaard Frederiksen 

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor Senior-
kursus er så fantastisk, er nærmest 
en umulig opgave. For når man prøver 
at forklare det, så forestiller du dig 
enten aktiviteterne, 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 hoved-
kulds ud i de underlige, fantastiske 
og anderledes aktiviteter, som du 
aldrig har prøvet magen til før. Så 
mange mennesker kan virke over-
vældende første gang, men de fleste 
aktiviteter vil foregå i mindre grupper, 
og så er det ikke helt så 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 in-
struktører, der er lige så meget med 
på leg som på læring, og vil hjælpe 
dig til at få den bedst mulige ople-
velse.

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 afsted - hvis du ikke 
lige har en ved hånden, kan du helt 
sikkert finde mange via vores face-
bookgruppe. Du er også velkommen 
til at tage røret og ringe til kursusle-
deren og høre, hvad det er for noget.

Er du stadig i tvivl og synes, at det 
kunne være rart, at prøve det første 
gang sammen med en, du kender - ja, 
så ordner vi også det. Som ny delta-
ger på FDF Seniorkursus Sletten kan 
du finde én kursusmakker, som du vil 
være i gruppe med. I skal så selvføl-
gelig vælge de samme grupper OG 
begge skrive i bemærkningsfeltet ved 
jeres tilmelding, at I ønsker at være i 
samme gruppe, fordi en af jer er med 
for første gang.

Vi glæder os til at tage godt imod dig 

for første gang på FDF Seniorkursus 
Sletten den 12. oktober 2019!



13 SENIORKURSUS SLETTEN • FDF UDDANNELSE

Sådan læser du beskrivelsen af 
grupperne og vælger de 3 grupper, 
som passer til dig:

Gruppebeskrivelsen består af to dele:
1. del er en introduktion til gruppens 

tema og univers.
2. del er en mere konkret beskrivelse 

af gruppens aktiviteter; hvordan 
man sover, spiser, og på hvilke må-
der du bliver udfordret.

Det betyder, at du som deltager skal 
sætte dig ned og læse indbydelsen 
godt igennem, hvilket forhåbentlig 
bidrager til en bedre forståelse af de 

forskellige gruppers indhold, så du 
kan vælge de grupper, som passer al-
lerbedst til netop dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppen 
helt præcist har fokus på, kan du 
benytte dig af de 3 keywords og del 2, 
som beskriver gruppen mere kon-
kret, og hvis det stadig er uklart, er 
du velkommen til at sende en mail til 
kursuslederen.
På kurset gør vi alt, hvad vi kan, for 
at imødekomme dine ønsker. Oftest 
vil du få din 1. eller 2. prioritet, men 
hvis gruppeønskerne er fordelt meget 

skævt, vil nogle få deres 3. prioritet, 
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 kur-
susstart.

1 
BUCKET-LISTEN
Afkrydsning, Leg, Kreativitet
Har du også en masse ting, du gerne vil prøve 
på SKS? Laver du også lister over alt, du skal 
huske, og elsker du at krydse af efter et “job 
well done”? Så er det her gruppen for dig! Så 
grib notesblokken og kuglepennen, så er vi på 
vej til et spændende kursus med alt det, du 
bare skal prøve på SKS, både det klassiske og 
alt det, som du ikke vidste, du ville! 
“Det er min erfaring, at mennesker uden 
lister heller ikke har nogen dyder.” - Abraham 
Listcon. 

I Bucket-listen skal vi prøve alt det, vi altid 
har drømt om. Som deltager vil du skulle 
udforske Sletten og nye oplevelser, du skal 
arbejde i fællesskab og vil i løbet af ugen 
få idéer til kredsarbejdet. Gruppen vil sove 
og spise udendørs, men maden vil blive 
tilberedt af køkkenet. Gruppen vil være 
fysisk aktiv, men med plads til fordybelse 
og søvn. Slettens terræn og nærområde 
bliver udforsket uden oppakning. Gruppen 
laver spændende og udfordrende aktiviteter. 
Du vil som deltager blive udfordret, men 
samtidig har vi plads til alle. 

2 

LØB FOR LIVET 
Løb, Idekatalog, Samarbejde
Skal DU være med i SKS’ mest omfattende 
løb nogensinde? Det starter, når du sætter 
fødderne på Svend Åges Mark, og slutter en 
uge senere. Undervejs vil du blive udfordret 
i et væld af aktiviteter, men vigtigst af alt vil 
du afprøve en hel masse forskellige løb. Når 
Løbet er færdig vil du have løbsideer nok til 
et helt liv. På Løbet vil der undervejs blive 
kæmpet i forskellige hold, men i sidste ende 
kan der kun være én ultimativ vinder.

Løbet vil hovedsageligt foregå om da-
gen, men enkelte dele vil være om natten. 
Overnatning foregår i telte. Mad vil blive 
serveret undervejs, og der vil være få prakti-
ske gøremål. Aktivitetsniveauet er højt, når 
vi er i gang, men der vil være tid til hvile og 
søvn. Du kommer til at gå meget med en 
let oppakning. Gruppen afprøver forskellige 
løb med henblik på at give inspiration samt 
erfaring med, hvordan man tilrettelægger et 
godt løb. Vi vil også arbejde med oriente-
ring, og hvordan man indarbejder dette i et 
løb på en sjov måde.

3 

PÆDA-GO’-NOK
Pædagogik, Leg, Refleksion
Hovsa-dasse, op igen! Hov, hvad var det? Var 
det lige noget pædagogik, du fik brugt? Men 
hvilken slags? Og hvordan lyder det i ørerne 
på en pusling? Og hvorfor siger du det? Hvad 
vil der ske, hvis du sagde noget andet? Er du 
et blomsterbarn eller et militært menneske? 
Måske samarbejdsmesteren eller en individu-
alist? Der findes mange børnesyn. Kan pus-
linge gøre ting selv, eller skal de have hjælp 
til alt? Er en senior et voksent menneske, der 
kan tage ansvar for alle sine handlinger? Vi gi’r 
os i kast med det hele og udfordrer os selv. Vi 
kigger indad, så vi bedre kan se udad.

I gruppen kommer du til at få kendskab til 
pædagogiske begreber og få helt styr på 
FDFs pædagogik. Vi praktiserer begreberne 
gennem leg og diskussion. Vi skal lege, men 
på et niveau, hvor alle kan være med. Vi vil i 
løbet af kurset leve os ind i et nyt børnesyn 
hver dag og opleve, hvordan det påvirker os 
selv. I vil selv blive udsat for nogle pædago-
giske forsøg, lære at afkode ‘voksenbeske-
der’, men I vil også selv komme på banen. 
Vi sover indenfor uden afbrydelser og en 
enkelt nat ude. Vi er ude det meste af da-
gen. Maden bliver bragt til os, og bagagen 
skal I kun gå med til overnatningsstedet, 
som er på Sletten.

GRUPPER

GRUPPEVALG

FÆLLESDAG FOR SENIORKURSUS SLETTEN OG SENIORKURSUS VORK
Ohøj Senior og Seniorita! Til efteråret er det igen blevet tid til DEN STORE FÆLLESDAG for 
Seniorkursus Vork og Seniorkursus Sletten. Denne gang besøger Seniorkursus Sletten bakkerne 
ved Vork, hvor DET STORE SENIOR-LØB løber af stablen for allerførste gang! Her skal der høstes 
point til DEN HELT STORE SENIOR-MEDALJE på poster, du helt sikkert kun har prøvet en eller 
to gange før! DET BLIVER STORT! Og vildt! Så find din HELT STORE senior- (eller seniorita-)gejst 
frem og glæd dig til DET STORE SENIOR-LØB i Vork Bakker! 

.-/.-../-//./.-.//../-.-/-.-/.//.
../---/--//-.././-//.../-.-/.-

/.-..//...-/.-.-/.-././/

...-/..//..../.-/.-.//-.../.-./..-/--.//..-./---/.-.//.---/./.-././...//..../.---/.-.-/.-../.--.//

...-/.-.-/.-.//-.-/.-../.-/.-.//-..
./--/-.-//



GRUPPER

4 
RANGERS
Forfølgelse, Forbrydelse, Fart 
Den øde slette er et barskt sted, hvor kun de 
mest hårdføre overlever; en af dem er Ran-
geren. Som forbrydernes skygge rejser han 
landet tyndt i sin jagt på retfærdighed. Ingen 
forbryder får lov at gå fri - alt fra smuglere og 
kvægtyve til brutale mordere forfølges. 
Som Ranger er almindelige bekvemmelig-
heder ikke en del af din hverdag - man lever 
spartansk, er altid på farten, og i sin taske har 
man altid alt, hvad man skal bruge. Mad og 
hvile kommer af og til i anden række - for en 
Ranger er det pligten, der kalder.
Et ordsprog siger, at forbrydelse aldrig betaler 
sig. Det kan vi takke Rangers for.

På Rangers jagter vi forbrydelser døgnet 
rundt. Vi er konstant på farten, kommer vidt 
omkring og har altid alt, hvad vi skal bruge 
på ryggen. En Ranger tilbereder altid sin 
egen mad og sover, hvorend jagten tager 
ham hen. En ting er dog sikkert: Det er 
udendørs.  
Når du kommer hjem fra Rangers, vil du 
være træt efter en uge med høj aktivitet. Til 
gengæld har du været på en masse forskel-
lige løb, lært at indgå i grupper af forskellig 
størrelse og lært at tage den rigtige beslut-
ning, når lokummet brænder.

5
PRIMAL
Bushcraft, Overlevelse, Minimalisme
Vi lever i en materialistisk, urbaniseret tid. En 
tid hvor folks smartphones er vokset fast i 
deres hænder, og hvor vi fjerner os mere og 
mere fra naturen, fra det vi stammer fra. Er 
du klar til at trække stikket, holde en pause 
fra det digitale liv, og til en uge med fokus på 
det simple, på at leve og overleve i naturen?

På Primal kommer du til at lære at klare så 
meget som muligt med så lidt som muligt. 
Gruppen arbejder med personlig udvikling 
gennem blandt andet primitiv overnatning, 
bål med de bare næver, orientering og over-
levelse på naturens præmisser.
Gruppen vil bruge tid på tilberedning af 
naturnære måltider, men det er ikke det 
primære fokus.
Gruppen har ingen fast lejr, da vi sover nye 
steder ude hver nat i simple omgivelser. 
Derfor skal man altid kunne bære sin op-
pakning selv. Vi kommer til at have et højt 
aktivitetsniveau på alle tider af døgnet, og 
deltagerne vil blive udfordret på deres fysik 
og psyke.

6
ANNO 2070
Krigshistorie, Strategi, Teamwork
Året er 2070. Klimaet er kun blevet varmere. 
Havene er steget. Kajakker har taget cyklernes 
plads på de veje, der nu er kanaler. Man 
kunne ønske, at regeringen havde gjort noget 
tidligere, men alle huse blev i stedet gjort 
vandtætte og udstyret med flydebroer. Op-
rydningen af vores planet er endelig begyndt, 
og alle lande har indført miljøværnepligt. 
Du indkaldes til miljøværnepligten anno 2070.

På Anno 2070 skal vi lære at ro kajak med 
fokus på deltagernes egne færdigheder 
inden for redninger, styretag, skadesfore-
byggende rostil og turliv med bagage i 
kajakkerne. Derfor foregår alle aktiviteter 
ved eller på vandet. Gruppen kommer til 
at blive fysisk udfordrende, men kommer 
også til at sove nok om natten. Vi sover 
inde de fleste nætter.

7
A PIECE OF (APPLE) PIE!
Det Gode, Det Onde og Prøvelserne
Seks tigere dør hver dag, næste gang rock-
erne kommer tilbage mener de det sgu, Ivan 
er begyndt at bløde ud af øret igen, Poul 
Nordkap er lige død og hvad f….. er der med 
alle de prøvelser?! 
Ved du, hvad meningen med livet og alle dets 
prøvelser er? Hvad er vores mål, og hvordan 
når vi det? Hvorfor skal djævelen hele tiden 
teste os, hvad får han ud af det? Hvad får vi 
ud af det? 
Vi skal sammen finde ud af, hvorfor vi hele 
tiden skal testes og hvorfor f….. vi da ikke bare 
kan få lov at bage den æblekage. 

Gruppen arbejder ude hele kurset. Det er 
vigtigt, at du er i stand til at bære al din 
bagage selv over lange distancer, da ingen 
andre gør det for dig. Du vil blive presset 
både fysisk og psykisk, og derudover er 
søvn og mad ikke noget, du altid er garan-
teret. Du vil i den grad blive prøvet, og du 
skal derfor være indstillet på at presse dig 
selv til det yderste.
Vi kan kun love, at det bliver hårdt. 

8
HOGWARTS OG FLAMMERNES 
POKAL
Magi, Konkurrencer, Fantasi
Velkommen til Hogwarts, skolen for hekse-
kunster og troldmandsskab. Her er skolen 
for dig, der ikke føler, at du hører hjemme 
blandt Mugglere (ikke-magiske personer). På 
Hogwarts lærer du at mestre magien, du får 
kendskab til eliksirer og lærer at håndtere 
alverdens magiske væsener.
Dette år på Hogwarts bliver ekstra specielt, 
da Hogwarts er vært for turneringen i magisk 
kamp. For at vinde Flammernes Pokal skal 
man bruge al den undervisning, man har 
modtaget, for at vinde. Konkurrencen bliver 
den største hidtil!

På Hogwarts vil du lære at leve, som 
troldmænd og hekse gør. På Hogwarts vil 
vi sove udenfor og opholde os udenfor 
størstedelen af tiden. Der vil være moduler, 
hvor vi fokuserer på teoretiske elementer 
fra trolddomsverdenen. Gruppen vil have et 
middelt aktivitetsniveau, hvor der vil indgå 
konkurrencer med højt aktivitetsniveau. På 
Hogwarts vil magien aldrig hvile, hvorfor der 
både er aktiviteter om dagen og om natten.

9
VILD (MED) MAD
Bålmad, ’Tag med hjem’-aktiviteter, 
 Kompetenceudvidende
Dette er gruppen, der egner sig til dig, som 
enten lige er startet med friluftsfærdighe-
derne, eller dig, som i forvejen godt kan lide 
at lave mad over bål. Vi skal i løbet af ugen 
udfordre os selv på forskellige måder inden 
for kogekunsten, og resultatet skulle gerne 
være, at du får en masse inspiration med 
hjem, der omhandler madlavning, som du 
kan bruge direkte hjemme i kredsen. Så lyder 
det tiltalende at lave mad, lære forskellige 
måder at bruge bålet på, at hygge sig og være 
social, så er dette gruppen for dig. 

Gruppen sover inde, men arbejder ude. Der 
vil være generel færdsel rundt på Sletten, 
men ingen vilde vandreaktiviteter. Gruppen 
vil som udgangspunkt arbejde intensivt 
med et højt læringsniveau, når der er 
gruppeprogram, og det forventes, at den 
resterende tid bruges på afslapning og 
hyggelige stunder med vennerne.

Som deltager på denne gruppe skal du i 
løbet af ugen prøve at lave mad udendørs 
på forskellige måder over bål. Du skal lære 
helt konkrete ting om opbygning og optæn-
ding af bål. Som deltager vil du i løbet af 
ugen også udvide og skabe erfaringer med 
brugen af mad i naturen, både medbragt 
og fundet.
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10 
DER ERSTE WELTKRIEG
Krigshistorie, Strategi, Teamwork
Året er 1914, og arvingen til det Østrig-Ungar-
ske kejserrige er blevet skudt. Europa er på 
randen af krig, og der oprustes, i takt med at 
krige erklæres, og alliancer overholdes. Hvis 
du er en af de mange millioner unge soldater, 
der er villig til at kæmpe for dit fædreland, så 
skynd dig at tilmelde dig - der er stadig plads 
ved frontlinjen, og Den Store Krig venter ikke.
Med din indsats bliver der ikke brug for skyt-
tegravene, og krigen er sikkert slut før jul.

Gruppen er bygget op om en historisk 
temaramme om 1. verdenskrig, der arbejder 
med teamwork og konkurrencer i mindre, 
faste grupper. Aktivitetsniveauet er mel-
lemhøjt og fysisk udfordrende på styrke og 
udholdenhed. Vi sover ude, spiser uden-
for og har vores daglige program ude. Vi 
bevæger os rundt i området til fods eller i 
march under aktiviteter og har nogle gange 
oppakning med, derfor skal I kunne bære 
jeres egen oppakning. Madlavning er ikke et 
fokuspunkt, men der er nok at spise. Man 
får for det meste søvn, dog kan nataktivite-
ter forekomme.

11
D(ISNEY)IY
Eventyr, Kreativitet, Sammenhold
Hej Mickey, Pluto, Klokkeblomst, Stitch, Ariel, 
Simba, Mulan, Woody og alle jer andre.
I Disneys forunderlige verden kan alting ske. 
Her bliver frøer til prinsesser, slotte vokser ud 
af iskrystaller, og her bliver man aldrig voksen. 
Vi skal udforske Walt Disneys store bog med 
eventyr, og han glæder sig enormt til at vise 
dig sit magiske univers for foden af Himmel-
bjerget.

Gruppen spiser og sover både inde og ude. 
Som Disney-karakter kan du forvente at 
sove på alt fra Snehvides fineste opredte 
senge til Tarzans mest hårde og barske 
jungle. Du ved aldrig, hvad tid du er på 
vej “mod det uendelige... univers” for at 
redde dine venner, men vi lover, at du som 
Tornerose nok skal få din skønhedssøvn. 
Der vil selvfølgelig blive serveret spaghetti 
præcis som i Lady og Vagabonden, men vi 
skal også selv lave mad og finde vores indre 
Ratatouilles. 
Med andre ord... Der vil i løbet af eventyret 
komme “forskellige” aktiviteter, så du skal 
være omstillingsparat og klar på, hvad Dis-
neys forunderlige verden nu kan byde på.

12
THE 100 - BATTLE OF THE EARTH
Tema, Overlevelse, Uforudsigelighed
På Jorden er det kun den stærkeste, der 
overlever, men man kan ikke klare sig alene. 
Efter et radioaktivt udslip har menneskene 
måttet forlade deres trygge rammer på 
Jorden og søge ud i rummet for at overleve. 
Rumfærgen, som de har boet på i flere årtier, 
har forsynet dem med mad, drikke og en 
varm seng at sove i. Nu er ressourcerne på 
rumstationen ved at slippe op, og derfor er 
en gruppe kriminelle, unge mennesker blevet 
sendt til Jorden for at undersøge mulighe-
derne for igen at bebo planeten. 

Gruppen er for dig, der gerne vil udfordres 
mentalt, som elsker det uforudsigelige, og 
som samtidig kan lide at få lidt sved på 
panden. Det er i denne forbindelse forven-
tet, at du selv kan bære alt din bagage, hvis 
det bliver nødvendigt. Du vil som deltager 
blive stillet over for nogle dilemmaer, der 
vil udfordre dig på din egen etik og moral. 
Livet på jorden er uforudsigeligt, og derfor 
vil du være nødt til hele tiden at være på 
vagt og flytte lejr om nødvendigt. Du skal 
forvente meget nataktivitet og en forvræn-
get døgnrytme.
Gruppen spiser, sover og har aktiviteter 
udendørs - og jagter hele tiden det næste 
måltid.

13
MAZE RUNNERS
Samarbejde, Færdigheder, Labyrint
Jorden er blevet ramt af en frygtelig virus, og 
der arbejdes hårdt for at forhindre en udryd-
delse af menneskeheden, som vi kender den. 
I er den udvalgte generation, dem som skal 
sikre menneskets overlevelse, men det forud-
sætter, at I kan overleve en række prøvelser. 
I kan kun slippe levende væk fra labyrintens 
udfordringer, hvis I presser hinanden og 
bidrager til fællesskabet. Uanset hvad I bliver 
udsat for, så husk at målet helliger midlet. 
Man kan ikke overleve alene, så I er nødt til 
at kunne arbejde sammen, for man er ikke 
stærkere end det svageste led. 

Gruppen sover ude, spiser ude og laver selv 
maden. Deltagerne skal kunne bære deres 
bagage over længere afstande samt kunne 
løbe over kortere afstande. Aktivitetsni-
veauet er til tider højt, og nataktiviteter må 
forventes, hvorfor nattesøvn er begrænset. I 
vil blive udfordret fysisk såvel som psykisk, 
så gruppedynamik og samarbejde er vigtigt 
i denne gruppe. 
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GRUPPER

14
GLOBETROTTERNE - JORDEN 
RUNDT
Kultur, Teamwork, Leg 
Landskabet flyver forbi. Toget tøffer af sted. 
Dit pas er fyldt med stempler. Du har minder 
om dem alle. Bjergbestigningen i Peru, de 
spændende retter i Myanmar. Du er nu på vej 
ind i Nordkorea. Du er lidt bekymret, da du 
ved, militæret hersker med hård hånd her. 
Du gruer for, om de tager din yndlingsbog og 
telefon fra dig. Toget stopper. Du sidder klar 
med dit pas og dine papirer i hånden. Du er 
spændt på det nye eventyr, der venter rundt 
om hjørnet.

I Globetrotterne - Jorden rundt skal vi ud 
at opleve, møde og udforske en række 
forskellige lande og kulturer på egen krop. 
Gennem lege og aktiviteter kommer grup-
pen til at arbejde med og reflektere over 
eget og andres samfund, kultur og religion. 
Vi vil arbejde med, hvordan vores kultur og 
værdier påvirker os, og samtidig have fokus 
på teamwork. Aktiviteterne vil primært 
foregå udendørs og i løbet af dagtimerne. 
Om natten kommer du til at sove indenfor 
i ‘din togkupe’, så vi næste morgen står op 
i et nyt land. På nogle destinationer, kom-
mer vi også til at lave vores egen mad. Det 
forventes, at du kan bære din bagage til og 
fra din kupe i toget, men du kommer ikke til 
at bære rundt på andet end en dagtursryg-
sæk i løbet af ugen.

15
DET NATURLIGE VALG!
Natur, Bæredygtighed, Innovation
“Jorden brænder, og du har dræbt den!” - 
Greta Thunberg.
Udledningen af drivhusgasser fortsætter med 
at stige, og udledningen er i dag mere end 50 
procent højere end niveauet i 1990! I FDF skal 
vi også tage vores del af ansvaret for klimaet. 
Papirforbruget til poster er tårnhøjt, affalds-
sorteringen har aldrig været ringere, og vores 
bål udleder nærmest konstant Co2. Derfor 
vil vi i denne gruppe fokusere på at give FDF 
et bedre forhold til klimaet ved at nytænke 
vores måde at lave FDF på. Vi vil være inno-
vative og bruge kreative løsninger til at ned-
bringe Co2-udslippet fra alle FDF-aktiviteter 
ved at komme tilbage til vores rødder. Vi skal 
spise rødder fra jorden, sætte solceller på 
DNS og genbruge vores underbukser! Er du 
klar til at sige fra over for overmagten? Så tag 
det naturlige valg!

Gruppens formål er at reducere deltager-
nes, kursets og FDFs samlede Co2-aftryk. 
Deltagerne vil blive bevidste om deres eget 
Co2-aftryk, og om hvordan man laver Co2-
neutrale FDF-aktiviteter i naturen. Gruppen 
sover og spiser ude, og nataktiviteter 
indgår. Du kan dog forvente at få en fuld 
nats søvn. Du skal kunne bære din egen 
oppakning, og desuden pakke så klimabe-
vidst og neutralt som muligt.

16
SVINTER, NÆBDYR OG SJOVE 
HÅRFARVER
Tema, Tempo, Tossede ideer 
Har du set vores næbdyr? 
Han hedder Perry og er 5 år gammel. Hans 
pels er turkis, og hans næb er gult, nogle 
påstår, at han går med hat. 
Vi har ikke set ham hele dagen og savner 
ham meget. Vi er ved at bygge en Perry-
eftersøgnings-maskine-dippedut, men den 
virker ikke endnu. Derfor har vi brug for jeres 
hjælp til, at igangsætte jagten på Perry - hvis 
I ønsker at hjælpe med den hæsblæsende 
jagt, så meld jer til.  
Hilsen Phillipa og Finn

Gruppen har et moderat til højt aktivi-
tetsniveau. Det betyder, at vi bevæger 
os meget fysisk og sjældent har tid til en 
siesta, for der er så meget sjovt, vi gerne 
vil nå. Vi sover og spiser ude. Der vil være 
nataktivitet, så søvn er begrænset, men du 
kan forvente at sove hver nat/dag. 
Vi bevæger os rundt, når vi laver aktivite-
ter og nogle gange med bagage, så I skal 
kunne bære den på ryggen.
Gruppen arbejder med: Samarbejde, in-
novation, materialetænkning, og hvordan 
det kan ændre aktiviteter i FDF. Vi arbejder 
gennem et tema, hvor vi sover og spiser i 
temarammen, så du kan blive udfordret på 
dine vaner.   

16 FDF UDDANNELSE • SENIORKURSUS SLETTEN



17
VERDEN FRA FORSTANDEN
Drama, Improvisation, Grænsesøgning
Uret tikker, hjertet banker, pulsen stiger, 
publikum klapper. Verden går fra forstanden, 
og vi går med. Vi elsker at lege og synge og 
bruge vores krop på alle mulig gakkede må-
der. Drama og teatersport er grundlaget, og i 
scenekunstens verden vil vi lære hinanden at 
kende og blive en tæt sammentømret trup, 
som kender hinandens svagheder og styrker. 
Sammen vil vi træne teatersportens disci-
pliner som sceneteknik, stagefight, mimik, 
kropsbevidsthed og improvisation. 

Verden fra forstanden er en gruppe med 
fokus på teatersport og drama. 
Gruppen vil arbejde meget med gruppe-
dynamik og fællesskab. Gruppen vil også 
have fokus på at finde egne grænser og 
overskride dem, og vi vil øve os i at stå 
frem foran andre. Deltagerne vil få et godt 
grundlag for teatersport og drama, som 
kan bruges i kredsarbejdet, til lejrbål, dra-
mamærket og samarbejde. Gruppen sover 
inde. Gruppen arbejder ude, og lidt inde.

18
naTUR
Turlivsplanlægning, Adventure, Muligheds-
natur
Gemmer der sig et friluftsmenneske, som 
elsker naturen, føler friheden ude, eller som 
bare gerne vil sparkes i gang med at bruge 
naturen, inde i dig, så er dette gruppen, DU 
skal vælge.
Vi skal være ude i naturen, lære den at 
kende, se mulighederne og undersøge den 
nærmere. Vi skal afprøve, om turliv kan være 
mere end en vandretur, og opleve mulighe-
derne for eventyr lige uden for hoveddøren. 
Du vil få færdigheder i turplanlægning og 
opleve forskellige muligheder for friluftsliv i 
Danmark.
 
naTUR er en turlivsgruppe, hvor vi skal åbne 
op for mulighederne for at tage på ture – 
både vandreture og andre friluftsture. På 
naTUR er vi aktive. Selvom vi mest er aktive 
om dagen, forekommer der enkelte natak-
tiviteter. Gruppen sover ude på forskellige 
måder, så husk din varme sovepose. Vi spi-
ser ude, ligeledes foregår aktiviteter ude, og 
du skal desuden kunne bære dit udstyr med 
rundt på kurset på kortere og længere ture.
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HVEM
Alle seniorer i alderen 15-18 år (fra 
det halvår, du fylder 15 år, til det halv-
år, du fylder 19 år).

TID OG STED
Start: Lørdag d. 12. oktober 2019 kl. 
16:30 på Svend Åges Mark (bemærk 
at busserne kører fra Skanderborg 
Station kl. 16:00). 
Slut: Lørdag d. 19. oktober 2019 kl. 
09:30 på Svend Åges Mark kører bus-
serne til Skanderborg Station.
Hele kurset foregår på FDF Frilufts-
center Sletten, 8680 Ry.

BEMÆRK
Det er et vigtigt princip for kurset, at 
man deltager i HELE kursusperioden. 
Det betyder, at man f.eks. IKKE 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 kursuslederne. Al-
mindelige begivenheder som arbejde, 
fødselsdage og alle øvrige familiefe-
ster er ikke grund til at opnå dispen-
sation.

PRIS
Kurset koster i alt 2414 kr. For med-
lemmer af FDF sendes regningen til 
kredsens kasserer, og der skal betales 
inden kurset. Som ikke-medlem af 
FDF skal du betale ved tilmelding.
Huslejen for Seniorkurset udgør 
843,64 kr.

Alt efter hvor du bor i landet, ydes 
der mere eller mindre rejsegodtgø-
relse, dvs. din kursuspris er lavere, 
desto længere væk du bor fra Sletten. 
Dette sker automatisk ved tilmelding. 
Kredsen kan søge kursustilskud eller 
huslejetilskud ved kommunen af det 
resterende beløb. Læs mere i FDFs 
kursusprincipper og handelsbetingel-
ser på FDF.dk/tilmeld.

TRANSPORT
Vi opfordrer kraftigt til at du er en del 
af kursets fælles bustransport mel-
lem Skanderborg Station og Sletten 
både ud og hjem, arrangeret og betalt 
af kurset.

Du skal selv sørge for, at komme til 
Skanderborg Station med planmæssig 
ankomst lørdag d. 12. oktober 2019 
kl. 16:00. Hjemtransport fra Skander-
borg Station med planmæssig afrejse 
tidligst lørdag d. 19. oktober 2019 kl. 
10:00. Bestil gerne pladsbilletten al-
lerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 20-24 deltagere i hver 
gruppe og tre instruktører. Gruppen 
er sammen hele ugen.
Alle grupper lægger vægt på stor 
overførselsværdi fra kursus til kreds-
arbejde, og at teori er koblet op på 
praksis.
Du vil ca. en måned efter kurset 
modtage dit kompendie via den mail, 
du tilmeldte dig med.

KURSETS FORMÅL
Seniorkurset er en del af FDFs Leder-
uddannelse

Det er FDF Seniorkursernes  
formål at: 

• Møde seniorerne med en vedkom-
mende forkyndelse, der vækker til 
eftertanke.

• Give seniorerne et indblik i FDFs 
ambition og værdier.

• Styrke seniorernes engagement i 
kredsarbejdet.

• Lære seniorerne en række brugbare 
FDF-færdigheder gennem oplevel-
ser og udfordringer.

• Lade seniorerne opleve et stærkt, 
givende og forpligtende fællesskab.

TILMELDING
Tilmeldingen er bindende, hvilket be-
tyder, at hvis du tilmelder dig og efter 
tilmeldingsfristen finder ud af, at du 
ikke kan deltage alligevel, så vil din 
kreds ikke få refunderet deltagerafgif-
ten. Tilmeldingen foregår elektronisk 
på FDF.dk/tilmeld.
Husk at tale med din kredsleder og 
dine forældre, inden du tilmelder dig.

TILMELDINGSFRIST
Mandag d. 16. september 2019.

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en 
velkomstmail med program, en hilsen 
fra dine instruktører og praktiske 
oplysninger. BEMÆRK: Deltagerbrevet 
kommer pr. mail til den mailadresse 
du står registreret med i FDFs med-
lemssystem, Carla, og vil også blive 
lagt på hjemmesiden. Hvis du ikke 
lige kan finde det i din indbakke så 
tjek dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddan-
nelse. Du får bevis for din deltagelse 
tilsendt pr. mail ca. to uger efter 
kurset.

FØLG MED PÅ NETTET
Snapchat fdfsks
Instagram seniorkursussletten

HVIS DU VIL VIDE MERE
Du er altid velkommen til at kon-
takte kursusleder Majken Østergaard 
 Frederiksen på majken@fdf.dk eller 
tlf. 41 73 11 52.

PRAKTISK INFO
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Velkommen
Du sidder her med indbydelsen til efterårets største 
oplevelse. Snart mødes over hundrede unge menne-
sker i Vejle for at begive sig af sted mod Seniorkursus 
Vork.

Som deltager på Seniorkursus Vork vil du få nogle vilde 
og unikke oplevelser, du ikke finder andre steder. 
Du får både det store sus, men også tid til fordybelse 
med erfarne instruktører, der har lyst til at tale med om 
de ting, der ikke altid er tid til i hverdagen. De står klar 
til at give dig en FDF-vitaminindsprøjtning med idéer 
og aktiviteter, der gør dig til en bedre leder i kredsen.
Når du kommer på Vork, bliver du en del af 
Vork-familien. 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 hi-
nanden, accepterer hinanden – forskellige som vi er. Vi 
lærer os selv og andre at kende på godt og ondt. 
Sammen løfter vi hinanden til nye højder!

Vi glæder os meget til at se dig.
På vegne af alle instruktørerne på Seniorkursus Vork

Thomas Hundebøll og 
Troels Peter Lund Rasmussen
Kursusledelsen

Forrygende fællesprogram
På Vork er der altid masser af gennemtænkt fælleaktivi-
teter. Til efteråret bliver det noget helt særligt!

FÆLLESDAG FOR SENIORKURSUS SLETTEN 
OG SENIORKURSUS VORK
Ohøj Senior og Seniorita! Til efteråret er det igen blevet 
tid til DEN STORE FÆLLESDAG for Seniorkursus Vork og 
Seniorkursus Sletten. Denne gang besøger Seniorkur-
sus Sletten bakkerne ved Vork, hvor DET STORE SEN-
IOR-LØB løber af stablen for allerførste gang! 
Her skal der høstes point til DEN HELT STORE SEN-
IOR-MEDALJE på poster du helt sikkert kun har prøvet 
en eller to gange før! DET BLIVER STORT! Og vildt! Så 
find din HELT STORE Senior (eller Seniorita)-gejst frem 
og glæd dig til DET STORE SENIOR-LØB i Vork bakker! 

Vælg din gruppe
Du kan vælge mellem 8 forskellige grupper, som hver 
især har:
•  Ca. 12-18 deltagere
•  3 inspirerende instruktører
•  Genialt og gennemtænkt program
•  Værdifuld inspiration og nervepirrende udfordringer
•  Gruppen er sammen hele kurset
•  Alle grupper bor tæt og er samlet flere gange hver dag

I indbydelsen kan du læse om de 8 grupper. 
For at hjælpe dig til at finde den rette gruppe, har vi 
vurderet hver gruppe ud fra tre parametre.

Det betyder symbolerne:

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.  Vælg derfor tre grupper, du sagtens 
kunne forestille dig være en del af. 
Du får at vide hvilken gruppe, du har fået i deltager-
mailen, som kommer cirka to uger inden kursusstart.

Kompetence: kredsoverførselsværdi, speci-
fikke idéer til FDF-arbejdet og tilegnelse af 
konkrete færdigheder.

Udfordring: Puls, højt tempo, fysiske og 
psykiske udfordringer, sved på panden, 
skubben til grænser og nataktiviteter.

Fantasi og kreativitet: Leg, idéudvikling, 
temaramme, design, krea og påhitsomhed.
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  Har du også altid drømt om at 
kunne lave andet end skumfiduser på et bål? 

I denne gruppe får du mulighed for at lære at 
sammensætte hele måltider ud af lækre og bære-
dygtige råvarer. Vi skal tænke ud af boksen og 
lave anderledes mad i naturen, end det vi plejer 
herunder også retter, du ikke anede man kunne 
lave uden et komfur! 

Vi skal både lave mad på bål, trangia og måske no-
get helt tredje, så find din indre primigejst frem og 
gør dig klar til en uge med masser af hygge, mad 
og globageniale påfund. 

  Kan du stable et tårn uden dine 
hænder, og har du nogensinde prøvet at klappe 
med fødderne? 

Den nye Vorkmester skal kåres, så er du klar til at 
konkurrere om hvad som helst - lige fra dit over-
natningssted til din aftensmad? Og er du klar til 
at tænke ud af boksen, stå på egne ben og holde 
hovedet koldt, for at gå efter sejren, så kan det 
være DIG, der bliver den nye Vorkmester. 

For at lægge dig godt i selen kan det være, at du 
allerede nu skal begynde at øve dig i at stable flest 
valnødder på 1 minut. 

60 % 50 % 40 %

3 keywords:
En for alle, 
og alle 
hver for sig

Gruppen sover og spiser:
Inde og ude

40 % 40 % 70 %

3 keywords:
Bæredygtighed
Primimad
Samarbejde

Gruppen sover og spiser:
Ude

1 Det Globageniale 2 Vorkmester

Gruppevalg
Køkken
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  Der er lige så mange måder at leve 
sit liv på, som der er mennesker i verden. 

Måske har du fundet den helt rigtige vej, eller 
måske er du faret vild. Derfor skal vi i denne uge 
sammen udforske forskellige tilgange til livet, som 
vil udfordre dig personligt - men også kan udvide 
din horisont. 

I gruppen vil vi udforske gamle japanske tradition-
er om det simple liv. Vi vil gå forrest i klimakampen 
med høje ambitioner og lavt CO2 aftryk. Måske vi 
finder svaret i støj og larm eller i larmende tav-
shed. 

Uanset hvad, så husk at det gode liv er ... 

  Pandemien breder sig hastigt dag 
for dag. Vi skal have stoppet udviklingen, inden 
det er for sent! 

Vi skal bruge folk med både evner og styrke til at 
klare de udfordringer, Pandemien bringer over os. I 
denne globale redningsaktion har vi både brug for 
styrke, mod, vedholdenhed og tankekraft. Derfor 
er det dig, vi skal bruge for at kunne sammensætte 
den optimale indsatsstyrke. Vi skal være klar til at 
handle døgnet rundt, når nye ordrer udstikkes i 
vores kamp for menneskehedens overlevelse. 

Du skal være klar på at blive udfordret og presset 
både fysisk og psykisk. Derfor forventer vi at du 
bl.a. kan gå langt og løbe med fuld oppakning. 

40 % 80 % 60 %

3 keywords:
Sammenhold
Smittefare
Udholdenhed

Gruppen sover og spiser:
Ude

50 % 50 % 50 %

3 keywords:
FOMO
Refleksion 
Personlig udvikling

Gruppen sover og spiser:
Ude

3 Det gode liv 4 Pandemic
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  Så er det ud af fjerene væbnere!

Vi skal tilbage til 1919 hvor væbneridrætten kom 
til i FDF. Vi skal stifte bekendtskab med klassiske 
væbnerfærdigheder, og skal bl.a. pionere, orient-
ere, kokkerere og meget mere. 

Gruppen er noget for dig, der vil lære eller finpud-
se disse kompetencer, samt bruge dem i en tema- 
ramme. 

Og husk! Den der ranker sig slanker sig.

  Er du også træt af skolen og arbej-
det? Vil du hellere sidde foran flimmerkassen og se 
“Fjernsyn for dig”? 

Så tag en uge med på Vork i børnehøjde! Hop med 
ind i TV’et sammen med os, og oplev alle dine 
favoritter fra “Fjernsyn for dig”. Alt fra Amigo, Anna 
& Lotte til Onkel Reje. 
Så tag dit fjernsyn og din yndlingsbamse under 
armen og sæt vækkeuret til 5.30, så du vågner op 
til dit yndlings Ramasjangprogram.

Vores aktiviteter kommer til at være udenfor for 
det meste. Vi sover og spiser inde som UDGANG-
SPUNKT.

70 % 30 % 50 %

3 keywords:
Fjernsyn
Ramasjang
Firkantede øjne

Gruppen sover og spiser:
Inde (som udgangspunkt)

40 % 50 % 60 %

3 keywords:
Kompetencer
Morgenidræt
Back to basic 

Gruppen sover og spiser:
Ude

6 Fjernsyn for5 Væbneridræt
Dig
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  Landet Vorkistan ligger i borgerkrig. 
En diktatorisk militærleder har taget magten i lan-
det, og styrer det med hård hånd. 

Landets grænser har været lukkede i et år nu, og 
ingen ved, hvad der egentlig foregår i Vorkistan.
Som krigskorrespondent er det din opgave at 
bringe sandheden frem. Dette foregår i højt tem-
po, da vi har deadlines at overholde. Udstyret med 
en skudsikker vest, et kamera og en notesblok vil 
du blive presset både psykisk og fysisk. 

Vi forventer derfor, at du kan løbe mindst én kilo-
meter med rygsæk på og er klar til at ofre dig for 
demokratiets og frihedens skyld.

Tør du?

  ’Næste gang bliver den sidste’ 
- sådan lød beskeden.

Uden for murene, der omgiver vores samfund, 
er der en uendelig og foranderlig labyrint. Den 
er vores eneste udvej, men ingen er nogensinde 
kommet levende igennem. Vores forsyninger slip-
per op, og en fremtid i lysningen er ikke længere 
en mulighed. De næste greenies er vores eneste 
håb. 

Vi skal bruge folk, som kan hjælpe til i fællesska-
bet, løbe og bære deres egne ting om nødvendigt. 
Vi bliver nødt til at få løst dette her og nu. 

Der er ikke et øjeblik at spilde, så skynd dig 
Greenie, få pakket dit grej og kom.

40 % 80 % 60 %

3 keywords:
Husk
Overlev
Løb

Gruppen sover og spiser:
Ude

40 % 70 % 40 %

3 keywords:
Grænsesøgende
Medier
Krig

Gruppen sover og spiser:
Ude

8 Mazerunner7 Krigs-
korrespondenterne
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Tid og sted
•   FDF Lejrcenter Vork - Vork Bakker 12, 6040 Egtved
•   Start på Vejle station: lørdag den 12. oktober kl. 16.00
•   Slut på Vejle station: lørdag den 19. oktober kl. 12.00

Alder
15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til og med det 
halvår man fylder 19)

Pris og rejse
Kurset koster i alt 2414 kr. (heraf 843,64 kr for husleje). 
For medlemmer af FDF sendes regningen til kredsens 
kasserer, og der skal betales inden kurset. 
Som ikke-medlem af FDF skal du betale ved tilmelding.
Alt efter hvor du bor i landet ydes der mere eller min-
dre rejsegodtgørelse, dvs. din kursuspris er lavere, desto 
længere væk du bor fra Vork. Dette sker automatisk ved 
tilmelding. Kredsen kan søge kursustilskud eller husle-
jetilskud ved kommunen af det resterende beløb. 
Læs mere i FDFs kursusprincipper og handelsbetingels-
er på FDF.dk/kursus.

Tilmelding og deltagerbrev
Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder, at hvis du 
efter tilmeldingsfristen finder ud af, at du ikke kan delt-
age alligevel, så vil din kreds ikke få refunderet deltag-
erafgiften. 
Tilmeldingen foregår elektronisk på FDF.dk/tilmeld. 
Husk at tale med din kredsleder og dine forældre inden 
du tilmelder dig. 

Til forældre/kredsleder
Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork – den tanke-
gang 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 fasthol-
de 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 
FDF-kredsen. 
I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, idéudvikling, 
debat og forskellige kompetencer, der udfordrer og kan 
overføres direkte til kredsarbejdet.

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 på tilværelsen.

Kursets formål
Det er FDF-seniorkursernes formål at: 
•  møde seniorerne med en vedkommende forkyndelse,     
der vækker til eftertanke.

•  give seniorerne en indblik i FDFs ambition og værdier.

•  styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet.

•  lære seniorerne en række brugbare FDF-færdigheder 
gennem oplevelser og udfordringer.

•  lade seniorerne opleve et stærkt, givende og forplig-
tende fællesskab.

Velkomstmail
Alle tilmeldte deltagere modtager en velkomstmail 
omkring to uger inden kurset med en hilsen fra instruk-
tører, program og praktiske oplysninger.
Det er også i denne mail du ser, hvilken gruppe og hvil-
ke deltagere du skal på verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger velkomst-
mailen der

Deltagerbevis
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. Du får både 
et kursusbevis for din deltagelse på kurset og et kom-
pendie med de bedste idéer med hjem.

Følg med på nettet
www.facebook.com/SeniorkursusVork
www.seniorkursusvork.dk

Hvis du vil vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til 
kursusledelsen:

Thomas Hundebøll
28 45 49 25
thomashundeboell@FDF.dk

Troels Peter Lund Rasmussen
28 68 27 30
troels.rasmussen@FDF.dk

Tilmeldingsfristen er 16. september 2019
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Orkesterkursus • 12. - 18. oktober 2019

ALDERSGRUPPE FRA 9 ÅR

TILMELDING FDF.DK/TILMELD

KURSUSSTED ROSBORG GYMNASIUM I VEJLE
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Du skal på orkesterskur-
sus for at spille og lære en 
masse igennem 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 orke-
sterkursus leger, spiller og 
udfordres du på dit instru-
ment.

I FDF mødes vi i legen og et 
fællesskab, hvor sang, musik 
og orkester rigtig mange gan-
ge er med. Det sker i kredsen 
og i landsforbundet. I denne 
invitation kan du læse me-
get mere om FDF Orkester-
kursus, der er for musikere, 
der spiller på brassband in-
strumenter, og slagstøjsfolk. 
Kurset er opdelt i riger med 
hver deres delkurser, så det 
er muligt at tilmelde sig lige 
netop det niveau, der passer 
dig. I år har vi ét stort fælles 
tema for HELE kurset, nem-
lig ’badeferie’. 

På FDF Orkesterkursus vil 
meget dygtige instruktører, 
dirigenter og delkursuslede-
re sørge for, at du og man-
ge andre unge og gamle får 
en pragtfuld uge i musikkens 
tegn på FDFs største mu-
sikkursus! Vi har samlet et 
stærkt hold af frivillige, pro-
fessionelle og engagerede 
instruktører, der kan under-
vise lige netop dig. FDF Or-
kesterkursus er en integreret 
del af FDFs Lederuddannel-
se. FDF Orkesterkursus til-
byder i år fire riger med op 
til seks delkurser, 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 sammen med det rige, 
du har tilmeldt dig. Her vil du 
få undervisning på dit instru-
ment, spille i ensemble og 
stort orkester. Det er også 
i riget, der hygges, når der 
ikke er fællesprogram. Dine 
instruktører vil sørge for, at 
du får det helt specielt godt i 
netop dit rige! Du skal aftale 
med din orkesterleder, hvil-
ket rige du skal tilmelde dig, 
og ud fra dette vil instruktø-
rerne hurtigst muligt finde 
det bedste delkursus til dig, 
så du havner på det helt rig-
tige niveau og får den bedst 
mulige oplevelse!

Så altså - du tilmelder dig 
et rige hjemmefra, og når du 
mødes med instruktørerne 
lørdag eftermiddag, finder vi 
ud af, hvilket delkursus der 
passer bedst til dig. Lørdag 
eftermiddag bruger vi til, at 
du spiller sammen med in-
struktørerne, og instruktø-
rerne vil så sætte delkurser-
ne sammen. Vi kan allerede 
nu sige, at det bliver spæn-
dende, og du vil sikkert bli-
ve udfordret både på en ny 
stemme og sammen med 
nye kammerater. Du eller 
din orkesterleder må meget 
gerne kontakte kursusledel-
sen inden tilmelding, hvis I 
har spørgsmål eller brug for 
hjælp. 

BADEFERIE
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Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har spillet et par år. I dette 
rige bør du meget gerne have lidt kendskab til noder, og der er stor fokus på 
læring gennem leg og hygge. Vi har fundet de allersødeste instruktører og 
delkursusledere 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 mere rutinerede 
kan øve sig i basal orkesterdisciplin, som for eksempel at spille uden at skrive 
greb ind i noderne, og at spille med få fortegn. Når du ankommer til Det røde 
rige, sætter instruktørerne dig på et af de to niveauer, du passer allerbedst til.  

DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

DET GULE RIGE
Calmando 

DET GRØNNE RIGE
Gustoso

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 eksem-
pel 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 musiker selv. Når du ankommer til Det gule rige skal du spille sam-
men med en af de søde instruktører, og så sætter instruktørerne dig på den 
stemme du passer allerbedst til. 

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 det også rige for de ekstra motiverede 
musikere. Du kommer til at spille i brassband men også kammermusik i 
mindre ensembler, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. Det forventes, 
at du altid møder til tiden og har en blyant med til prøverne. Der er integreret 
instruktøruddannelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du selv 
skal undervise andre i hjemmeorkesteret. 
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 15/9 får du tilsendt et lille stykke 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 dirigenterne 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 aflægge prøve ved at indsende det 
lille stykke musik. Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at optage 
og indsende video, skal du tage kontakt til delkursuslederen. Så finder vi i 
fællesskab en løsning.

Vi prøver noget nyt i det lilla rige og laver to delkurser.  
Morendo
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. 

Pastoso
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 tilbage og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. 

Kursisterne i Det lilla rige betaler ca. halv pris af kursusprisen, da kurset først 
starter onsdag morgen. 

DET LILLA RIGE
Risoluto og Pastoso

RIGER OG DELKURSER

Vi har opdelt kurset i riger for at alle kursister kan spille på det rette delkur-
sus. Vi vil gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje 
flytninger mellem to riger.

OM RIGER
OG DELKURSER

BADEFERIE
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PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs ambition er 
kursets formål at dygtiggøre FDFs musi-
kere og inspirere til gode musikoplevel-
ser i kredse og orkestre/tamburkorps. 
FDF giver børn og unge et ståsted at 
møde verden fra gennem relationer, tro, 
leg og samfundsengagement. 

FÆLLESPROGRAM
Orkesterkursus er også fællesoplevelser 
sammen med resten af kurset. Vi spi-
ser sammen og har fælles velkomstaf-
ten, Massed Band (alle deltagere spiller 
samtidigt), gudstjeneste, festaften og 
selvfølgelig den store afslutningskon-
cert. Derudover mødes vi hver dag ef-
ter aftensmaden til fælles aftenandagt. 
Morgensang foregår i rigerne. Årets 
tema er ”badeferie”, og vi vil gerne, at 
alle klæder sig ud til festaftenen tors-
dag. Der vil stå meget mere om dette i 
dit deltagerbrev, som kan ses på www.
fdf.dk/orkesterkursus cirka 14 dage før, 
kurset starter. 

PÅ OPDAGELSE I VEJLE 
- FRIEFTERMIDDAG
Instrumenterne ligger stille tirsdag ef-
termiddag, hvor du vil få tilbudt forskel-
lige valgmuligheder som fx: bytur, bio-

graftur, hygge på skolen og lign. Program 
kan ses på www.fdf.dk/orkesterkursus 
cirka 14 dage før kursusstart. 

AFSLUTNINGSKONCERTEN
Kursets finale bliver den store afslut-
ningskoncert. Her er din familie, FDFere 
og alle andre interesserede velkomne til 
at se og høre, hvad vi har arbejdet med i 
løbet af kurset. Afslutningskoncerten er 
gratis og bliver afholdt:

Fredag den 18. oktober kl. 18.30 – 21.00
på Rosborg Gymnasium.

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler – der er dog 
mulighed for overnatning på hotel/van-
drehjem for deltagere over 18 år (man 
har selv ansvar for bestilling, og betaling 
er for egen regning). 

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens om-
råde.

TRANSPORT 
Der er ingen fællestransport hverken til 
eller fra kurset. Der tilbydes tilskud til 
transport til medlemmer af FDF fordelt 
på de otte landsdele i FDF. Prisen be-
regnes ud fra landsdelens gennemsnit-
lige afstand til Vejle. Rejsegodtgørelse 

opgøres ved tilmelding og krediteres 
ved betaling. Rejseordningen gælder for 
medlemmer af FDF. 

Har du spørgsmål om rejsegodtgørelse 
så kontakt FDFs forbundskontor: 
fdf@fdf.dk eller tlf. 33 13 68 88

DELTAGERBREV
Cirka 14 dage før kursets start kan du 
på www.fdf.dk/orkesterkursus hente 
deltagerbrev, ugeprogram, dit eget del-
kursusbrev og alle andre praktiske op-
lysninger. 

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

DATO  Lørdag den 12. oktober kl. 14.00 til fredag den 18. oktober kl. ca. 21.00 2019.  
KURSUSSTED Rosborg Gymnasium

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

PRIS kr. 2.095,- for en hel uge og kr. 1.395,- for en Lilla Rige. Medlemmer af FDF vil få støtte  
til transport. Der pålægges et lille gebyr for ikke-medlemmer af FDF. Dette sker ved til 
melding og betaling. Husk at kontakte din kreds for at undersøge muligheder for tilskud.  
Kurset er en del af FDF leder uddannelse og der betales husleje, der eventuelt kan indgå 
i kredsens kommunale støtte. 

MÅLGRUPPE Alle musikere i FDF, KFUM, garder og alle andre, der spiller på et brassband-instrument 
eller slagtøj. Er du ikke FDFer, betaler du et lille gebyr ved tilmelding. Deltager du i flere  
FDF-arrangementer i løbet af et år, kan du overveje medlemskab af FDF. 

ARRANGØR  FDF Landsforbundet med støtte fra FDF Orkesterudvalg. 

KURSUSLEDER  Jan Olav Skogøy, tlf. 31 54 00 53 e-mail: janskogoy@gmail.com 

Tilmelding skal ske senest den 16. september 
2019. Det foregår online på:

www.fdf.dk/tilmeld

TILMELDING



Kursus Dato Sted Aldersgruppe Pris Refusion Tilmeldingsfrist Kontakt

7. - 8. klassekursus 14.-18. oktober 
2019

Bycenter Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

For dig, der går i  
7. eller 8. klasse.

1668 kr. Ja 16. september 2019 Kontaktperson
Majken Østergaard Frederiksen
Tlf.: 41 73 11 52
Mail: majken@fdf.dk

Seniorvæbnerkursus på 
Midtsjællands Efterskole

12.–18.  oktober 
2019

Midtsjællands Efterskole
Tolstrupvej 29
4330 Hvalsø

13-14 år – fra det halvår, 
du fylder 13 år, til det 
halvår, du fylder 15 år.

2413 kr. Ja 16. september 2019 Kursusleder
Susanne Toft Nielsen
Tlf.: 20 65 00 39
Mail: sus04_5@hotmail.com

Kursusleder
Benny Legaard Buur
Tlf.: 20 70 56 34
Mail: blb@fdf.dk

Seniorkursus Sletten 12.–19.  oktober  
2019

FDF Friluftscenter Sletten
Bøgedalsvej 16
8680 Ry

15-18 år – fra det halvår, 
du fylder 15 år, til det 
halvår, du fylder 19 år.

 2414 kr. Ja 16. september 2019 Kursusleder  
Majken Østergaard Frederiksen
Tlf.: 41 73 11 52
Mail: majken@fdf.dk

Seniorkursus Vork 12.–19.  oktober  
2019

FDF Lejrcenter Vork
Vork Bakker 12
6040 Egtved 

15-18 år – fra det halvår, 
du fylder 15 år, til det 
halvår, du fylder 19 år.

 2414 kr. Ja 16. september 2019 Kursusleder Thomas Hundebøll
Tlf.: 28 45 49 25
Mail: thomashundeboell@fdf.dk 

Kursusleder  
Troels Peter Lund Rasmussen
Tlf.: 28 68 27 30
Mail: troels.rasmussen@fdf.dk  

Orkesterkursus 12.–18.  oktober  
2019

Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle 

Fra 9 år 2095 kr.  
for en hel 
uge.

1395 kr. for 
en halv uge 
på lilla rige.

Ja 16. september 2019 Kursusleder
Jan Olav Skogøy
Tlf.: 31 54 00 53
Mail: janskogoy@gmail.com

Samlet kursusoversigt
Tilmelding på FDF.dk/tilmeld
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