S E N I O RVÆ B N E R K U R S U S

24.-28. M AR TS

PÅ S K E N 2016
Er du seniorvæbner og længes efte
r udfordringer, oplevelser og fællesskab, så er SE NI O
RVÆ BN ER KU RS US
PÅ HA RD SY SS EL lige noget for di
g!
FO RM ÅL

Formålet med kurset er:
• At møde seniorvæbnerne med
en
vedkommende forkyndelse, som
vækker eftertanke
• At lære seniorvæbnerne en ræk
ke
færdigheder, som de kan tage med
sig videre
• At give seniorvæbnerne en sjov
,
anderledes og motiverende opstart på FDFs lederuddannelse

DE T SK ER PÅ

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

HV OR NÅ R

Kurset begynder torsdag d. 24. mar
ts
kl. 14.00, hvor alle mødes på Stru
er
Station.
Kurset slutter igen mandag d.
28.
marts kl. 9.30 på Hardsyssel Efte
rskole, hvorfra der vil være transpor
t
ind til Struer Station, så man kan
nå
et tog fra kl. 10.00.

FÆ LLE ST RA NS PO RT

Der bliver arrangeret transport mel
lem Hardsyssel Efterskole og Stru
er
Station.
Ved ankomsten torsdag mødes
vi
alle ved Struer Station. Mandag, når
du skal hjem, er der mulighed for
at
blive hentet på Hardsyssel Eftersko
le, eller du kan benytte fællestransporten til Struer Station.
Husk at krydse af i tilmeldingen om
du ønsker fællestransport mandag.
Dette er inkluderet i deltagerprise
n.

DE LTA GE RB RE V

Senest en uge før kurset udsendes
et
deltagerbrev.
I deltagerbrevet kan du læse hvilk
en
gruppe du er kommet i, hvem der
ellers skal på kursus, hvilke instruktø
rer
du skal have, hvad du skal medbrin
ge
og andre praktiske informationer.

DE LTA GE RB EV IS

Efter kurset får du et kursusbevis
for
din deltagelse, da kurset er et led
i
FDFs lederuddannelse.

PR IS

Prisen for kurset er 995kr. Efter kurset opkræves beløbet hos kredsens
kasserer.
Der ydes ikke rejseudligning, så togbilletten kommer oveni.

TIL ME LD ING

Du skal tilmelde dig senest tirsd
ag
d. 1. marts, men du kan allerede
nu
tilmelde dig på FDF.dk/tilmeld.
Tilmeldingen er bindende.

KU RS US LE DE LS EN

Kursusledelsen på kurset i år er:
Allan Simmelsgaard Broe,
Helene Herold Michaelsen,
Anna Ebbensgaard og
Alma Skjold Knudsen.
Kontakt Anna og Alma:
Mail:
geaa@hardsyssel.dk
Tlf.:
Anna: 61 77 19 18
Alma: 21 38 90 41

T IL M E L D IN G PÅ F D F .D K /T IL M
ELD

GRUPPER

et i grupper. Du bliver
mm
ra
og
pr
af
l
de
r
sto
en
r
gå
re
fo
t
På kurse
sammen hele kurset.
en del af en gruppe, som skal være
6 grupper på kurset.
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1: HE TO DAY

y. Har du altid ønsket
Godaften og velkommen til HE Toda
nyheder ud til folket?
vilde
og
nde
dig, at rapportere spænde
arbejde med vores helt
Så er det her gruppen for dig! Vi skal
e på kurset. Du behøver
egen TV-avis og opsnuse nyhedern
har brug for kursets
også
vi
da
ikke at være foran kameraet,
klar til en uge med
dig
Gør
ere.
klipp
og
bedste kamerafolk
nyheder, kameraer og interviews!
Gruppen sover og spiser inde.
Fysisk aktivitet •
Personlig udvikling •
Kreativitet • • •
Leg og fantasi • •		

2: HO LLY WO OD
E
– TH E IM PO SS IBL E MA DE PO SS IBL ings-

i al verdens lande, hvor
Vil du med på en rejse? Et eventyr
vilkår. Det bliver både
leve
og
urer
kult
du oplever forskellige
tager dig i påsken med
luksus i Dubai og hårdt i Afrika. Vi
le besøge, og prøver
skul
rundt i lande du aldrig drømte du
i en lerhytte, et telt
bo
du
Skal
at leve som indbyggerne.
eller et slumkvarter i
i Canada, et stort italiensk residens
ner, leverpostej eller
Indien? Skal du spise pizza, madbana
woman i Kina elness
busi
nda,
sushi? Er du skolebarn i Uga
tag med ”World
og
t
bille
din
k
Boo
.
ler fisker på Grønland
Wild!” rundt i hele verden.
Gruppen sover og spiser ude.
Fysisk aktivitet • •
Personlig udvikling • • •
Kreativitet •
Leg og fantasi • • •

e med i din yndl
Har du også altid drømt om at vær
Bond eller være med
es
film? Lege spion sammen med Jam
Harry Potter? Så er
med
men
sam
til at spille quidditch
Sammen vil vi gennem
denne gruppe lige noget for dig!
ke verdener kendt fra
leg og fantasi udforske de fantastis
Hollywood.
Gruppen sover og spiser ude.
Fysisk aktivitet • •
Personlig udvikling •
Kreativitet • •
Leg og fantasi • • •

3: GA NG OF RYTH M

til storbyen, drømmenes
Velkommen mine damer og herrer
høres. Hør hvor autokan
altid
e
by; hvor hverdagens rytm
de spanske piger synger.
mobilerne brøler afsted og hvor
ns folk til at danse, som
Hør hvordan musikerne får gade
t.
havde de aldrig gjort ande
Så grib din guitar, brug
Er du vild med musik og spænding?
nu skal vi på eventyr
for
t
kraf
s
erne
lung
din bas, og syng af
efter skatten som musikken gemte!
der vil forekomme fysisk
Gruppen sover og spiser inde, men
aktivitet både ude og inde.
Fysisk aktivitet • •
Personlig udvikling • •
Kreativitet • • •
Leg og fantasi • • •

https://www.facebook.com/HEkursus

5: KU NS T FR A 0 TIL NU !

derne? Hvordan kunne
Malede hulemændene kun med hæn
Og hvor street skal man
Mona Lisa sidde stille så længe?
de spørgsmål og manAlle
?
lige være for at lave street art?
vi tager på rejse i ‘Kunst
ge flere kan du finde svarene på når
fra 0 til nu!’.
thistorien, hvor vi møder
Vi skal på en rejse gennem kuns
velser de store kunstnere
de teknikker, udfordringer og ople
idéer bedre og rykke dine
e
god
gøre
har stået overfor. Vil du
, så tilmeld dig ‘Kunst fra
grænser ud over kunstens rammer
0 til nu!” - NU!
Gruppen sover og spiser inde.
Fysisk aktivitet •
Personlig udvikling • •
Kreativitet • • •
Leg og fantasi • • •

6: VA LGE T

vi sove? Hvornår står
Hvem skal have frokost? Hvor skal
hvilken måde? Dette
på
vi op? Hvem skal tage valget og
dag skal tages stilhver
der
ål,
gsm
er blot nogle af de spør
du mulighed for at tage
ling til i Valget på HE. I påsken får
Du vil blive testet både
.
stilling og vælge din egen skæbne
nhed og overblik vil
olde
udh
som
fysisk og psykisk når evner
kender aldrig konseblive sat på prøve. Bare husk på, man
e er det ikke engang dig
kvensen af sine valg, og nogle gang
selv der tager dem!
bnen tillader det.
Gruppen sover og spiser hvor skæ
sk
Fysi aktivitet • • •
Personlig udvikling • • •
Kreativitet •
Leg og fantasi • •		
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