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VELKOMMEN TIL SENIORKURSUS  
– EN DEL AF DIT SENIORLIV
Du sidder her med indbydelsen til forårets suverænt 
fedeste oplevelser. Snart mødes en masse unge men-
nesker i Vejle for at begive sig afsted mod Seniorkur-
sus Vork.

Som deltager på FDF Seniorkursus Vork vil du få nogle 
vilde og unikke oplevelser, du ikke finder andre steder. 
Du vil opleve mange nye ting, uanset om du skal med 
for første gang eller om du er en erfaren kursus-
deltager. Du får både det store sus, men også tid til 
fordybelse med erfarne instruktører, der har lyst til 
at tale om de ting, der ikke altid er tid til i hverdagen. 
De står klar til at give dig en FDF-vitaminindsprøjtning 
med idéer og aktiviteter og et helt særligt fællesskab. 
Et fællesskab, hvor vi har brug for dig, hvor du kan 
være dig selv, kan være mere end da du kom og kan 
være med til at bidrage til oplevelserne, traditionerne 
og Vork-ånden. 

Når du kommer på Vork, bliver du en del af Vork-fami-
lien. Selvom folk kommer fra hele landet, lærer man 
hurtigt alle at kende på vores lille kursus. Vork er et 
sted, hvor man VIL hinanden, passer på hinanden, 
accepterer hinanden – forskellige som vi er. Vi lærer 
os selv og andre at kende på ̊ godt og ondt. Sammen 
løfter vi hinanden til nye højder! Hvert eneste år kan vi 
som medarbejdere med glæde sende mange senio-
rer hjem, som har været med til at skabe et godt og 
givende kursus for sig selv og ikke mindst hinanden. 
Vi mener, at FDF Seniorkursus Vork er med til at give 
unge mennesker (DIG!) et ståsted at møde verden fra!

Vi glæder os meget til at se dig til påske.

På vegne af alle instruktørerne på FDF Seniorkursus 
Vork, Kursusledelsen.

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
Så kan det være svært at forstå og forklare, hvorfor 
seniorkursus er så særligt og fantastisk - Den bedste 
måde at forklare det på, er ved at du forestiller dig 
enten aktiviteterne, som de ville se ud hjemme i din 
kreds, eller måske sammen med dine venner, men på 
seniorkursus er det bare meget vildere. 

SAMMEN MED ANDRE SENIORER 
Vil du blive kastet ud i at lave skøre, finurlige og an-
derledes aktiviteter, som du aldrig har prøvet dem før. 
Det kan være enormt grænseoverskridende og over-
vældende første gang, men vi vil gøre vores bedste for 
at hjælpe dig godt på vej, så du kan få den bedst muli-
ge oplevelse. Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe 
dig, der ikke har været her før. Der er mange nye se-
niorer med hver gang, så du er ikke alene om at være 
ny. Der vil være dygtige instruktører, som er FDF-lede-
re fra hele landet, til at tage imod dig med åbne arme 
- klar på leg såvel som læring og udfordringer. 

Hvis du er i tvivl, om seniorkursus er noget for dig, 
er der flere ting, du kan gøre for at blive klogere. Du 
kan snakke med nogle af dine ledere - de har sikkert 
selv været med engang. Du kan snakke med en anden 
senior, der har været af sted - hvis du ikke lige har en 
ved hånden, kan du helt sikkert finde mange via vores 
facebookside. Hvis du stadig er i tvivl eller blot har 
brug for at tale med nogen om hvad seniorkursus er, 
er du også velkommen til at ringe til kursusledelsen og 
snakke med dem.   

VI FORVENTER NOGET AF HINANDEN
Både blandt instruktører og seniorer på Seniorkursus 
Vork. På den måde kan vi sammen lave det fedeste 
seniorkursus. Du vil opleve, der bliver forventet, at 
du giver dig det ypperste, har gåpåmod og lyst til de 
aktiviteter, du bliver stillet overfor. Du er en vigtig og 
helt særlig medspiller i, at vi alle får et fantastisk og 
lærerigt kursus, og netop det gør sammenholdet og 
fællesskabet stærkere.  

FORRYGENDE FÆLLESPROGRAM
Vi tror på ̊, at der gemmer sig uforglemmelige stjerne-
stunder i et gennemtænkt fællesprogram. Derfor har vi 
på Seniorkursus Vork ekstra stort fokus på fællespro-
grammet og ser værdien i at lære hinanden at kende 
på tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du mindes an-
dagter og gudstjenesten, hvor der var tid til ro og 
eftertænksomhed under åben himmel. Du vil huske 
trætheden efter et action-packed løb, de tunge 
danseben efter en vild fest og du vil huske de le-
gendariske shows med underholdning og fed musik. 
Fællesprogrammet på ̊Vork er af høj kvalitet - og det 
er her, du oplever fællesskabets sus, et helt særligt 
nærvær og nye venskaber.

Amalie Bjerre Falkesgaard

Emma Thoftgaard Nielsen
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VÆLG DIN GRUPPE
Gruppebeskrivelsen består af to dele: Første del er en 
introduktion til gruppens tema og univers. Anden del 
er en mere konkret beskrivelse af gruppens aktivi-
teter; hvordan man sover, spiser, og på hvilke måder 
du bliver udfordret. Det betyder, at du som deltager 
skal sætte dig ned og læse gruppebeskrivelserne godt 
igennem, hvilket forhåbentlig bidrager til en bedre 
forståelse af de forskellige gruppers indhold, så du kan 
vælge de grupper, som passer allerbedst til dig. Hvis 
du er i tvivl om, hvad gruppen helt præcis har fokus 
på, kan du benytte dig af de tre keywords og del 2, 
som beskriver gruppen mere konkret. Hvis det sta-
dig er uklart, er du velkommen til at sende en mail til 
kursuslederen. 

Du kan vælge mellem syv forskellige grupper, som 
hver især har: 
   Ca. 12-18 deltagere.
   Tre 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.

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at imødekomme 
dine ønsker. Oftest vil du få din første- eller an-
den-prioritet, men hvis gruppeønskerne er fordelt 
meget skævt, vil nogle få deres tredjeprioritet.  Vælg 
derfor tre grupper, du sagtens kunne forestille dig 
være en del af. Du får at vide hvilken gruppe, du har 
fået i deltagermailen, som kommer ca. to uger inden 
kursusstart.

TIL FORÆLDRE/KREDSLEDER 
Alle unge bør opleve FDF Seniorkursus Vork – den 
tankegang er drivkraften for alle instruktører på Vork. 
Derfor vil vi opfordre jer til at sende jeres teenagere 
af sted – det betaler sig! Seniorkurser er med til at 
fastholde seniorerne og give energi til kredsarbejdet. 
Deltagerne vil styrke deres kompetencer på en lang 
række områder, som er værdifulde på det personlige 
plan - men også i skolen, på arbejdet og ikke mindst i 
FDF-kredsen. 

Alle kan deltage - også selvom man er den eneste fra 
kredsen. Kredslederen skal sikre, at deltagere under 
18 år har forældrenes tilladelse til at deltage. Glæd dig 
til at få en glad og energifyldt teenager hjem med nye 
vinkler på ̊ tilværelsen.

KURSETS FORMÅL 
Det er FDF-seniorkursernes formål at:

   Give seniorerne en oplevelse af FDFs værdigrundlag 
og lederideal.

   Møde seniorerne med andagter, der giver eftertanke.

   Styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet. 

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

   Lade seniorerne opleve et stærkt og givende  
fællesskab. 



TID OG STED 
Start: Onsdag d. 5. april kl. 14.00, 
på Vejle station.

Slut: Mandag d. 10. april kl. 12.00,  
på Vejle station.

STED
FDF Lejrcenter Vork 
Vork Bakker 12 
6040 Egtved

ALDERSGRUPPE
Alle seniorer i alderen 15-18 år. Er du i tvivl, 
om du er gammel nok eller for gammel, så 
kontakt gerne kursusledelsen.

PRIS
Grundprisen pr. deltager er 2.207 kr. Derfra 
trækkes rejsegodtgørelse baseret på delta-
gerens afstand til kursusstedet. Prisen, som 
deltageren skal betale, kan være forskellig 
fra kreds til kreds, da det er kredsen, der be-
stemmer hvad deltagerne fra deres kreds skal 
betale. Kassereren skal godkende betalingen 
inden kurset (til tilmeldingsfristen) – og vil få 
en faktura efter kurset.

Dette kursus er omfattet af FDFs uddannel-
sespulje, som kan søges af kredse, der ikke 
kan modtage mere end 50% i kommunalt 
kursus tilskud. Læs om kriterier og søg her: 
kredsservice.FDF.dk/kredsadministration/ 
fundraising/uddannelsespuljen

Hvis kredsen kan søge om huslejerefusion fra 
kommunen, udgør huslejeandelen for Senior-
kursus Vork 739,27 kr.

TRANSPORT
Der er fælles transport til og fra Vork fra Vejle 
station. Det er her kurset starter og slutter, og 
det er derfor ikke muligt at ankomme direkte 
på Vork. Du skal selv sørge for at komme til 
Vejle Station med planmæssig ankomst  
senest onsdag d. 5. april 2023 kl. 14.00. 

Hjemtransport fra Vejle Station med plan-
mæssig afrejse tidligst mandag d. 10. april 
2023 kl. 12:00.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 10. 
marts 2023. Tilmeldingen er bindende, hvilket 
betyder, at hvis du efter tilmeldingsfristen 
finder ud af, at du ikke kan deltage alligevel, 
så vil din kreds ikke få refunderet deltageraf-
giften. Tilmeldingen foregår elektronisk på 
FDF.dk/tilmeld. Husk at tale med din kredsle-
der og dine forældre inden du tilmelder dig. 

VELKOMSTMAIL
Alle tilmeldte deltagere modtager en vel-
komstmail omkring to uger inden kurset med 
en hilsen fra instruktører, program og prak-
tiske oplysninger. Det er også i denne mail, du 
ser, hvilken gruppe og hvilke deltagere du skal 
på verdens fedeste kursus med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger 
velkomstmailen der.

KURSUSBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. Du 
får både et kursusbevis for din deltagelse på 
kurset og et kompendie med de bedste idéer 
med hjem.

FØLG MED
Instagram: @seniorkursusvork 
Facebook: facebook.com/SeniorkursusVork

KONTAKT
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive 
til kursusledelsen:

Emma Thoftgaard Nielsen 
Tlf.: 26 36 49 73 
E-mail: emmathoftgaard@FDF.dk 

Amalie Bjerre Falkesgaard 
Tlf.: 22 25 48 08 
E-mail: amaliebf@hotmail.com

PRAKTISK INFO
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GRUPPER

Myternes Land
Fantasi | Leg | Fortællinger

Lige så længe, der har været mennesker, har der 
også været fortællinger. Engang vidste alle, at 
naturen var hjem for andre mystiske eksistenser 
end kun mennesker og dyr. I dag er det kun de 
særligt udvalgte, der besidder denne viden.

For få år siden blev der fundet en mystisk portal 
nær Vork. Portalen giver adgang til en anden 
dimension, hvor de eventyromspundne væsner, 
der eksisterer iblandt os, er synlige for det men-
neskelige øje. Indtil nu har portalen ikke været 
kendt for offentligheden, men ForskningsCen-
terVork søger nu modige og eventyrlystne frivilli-
ge, der tør begive sig ind gennem portalen og 
indsamle data om væsnerne. Skal det være dig?

I gruppen Myternes and skal vi udforske en sjov 
og fantasifuld temaramme, hvor folkeeventyr og 
virkelighed smelter sammen – primært i dagti-
merne, men af og til også om natten. Vi kommer 
til at lege, samarbejde og være i naturen, hvor vi 
også sover og spiser. Du vil som deltager opnå 
større forståelse for betydningen af fortællinger 
og kreativ leg, som du kan tage lige med hjem 
og bruge i kredsen. Gruppen er for alle, der har 
modet og fantasien med sig – og som ved, at 
der er en snert af sandhed i alle eventyr!

1

Vorkminoen
Vandring | Fordybelse | Udholdenhed

Kom med på dit livs vandring, hvor vilje, tro og 
gode sko kan flytte bjerge. På Vorkminoen forla-
der vi hverdagens gøremål, og vandrer os tætte-
re på eventyr og ro gennem adskillige kilometer 
og sjove aktiviteter. Du vil med garanti komme 
til at udforske nye sider af dig selv, og mærke 
fællesskabets sus, når adrenalinen og viljestyr-
ken tager over. 

Som ægte pilgrimme vandrer vi ofte hele dagen 
før vi når frem til et herberg og finder et varmt 
måltid mad, et bad og en lun seng. Vi skal 
udforske terrænet, lege og afprøve forskellige 
gangarter. Derfor er gode sko og knæ en forud-
sætning for dette kursus. Gruppen sover inde og 
spiser både inde og ude. 

Vi glæder os til en vandreeventyr med dig!

3

Realitytjek 
Udfordring | Leg | Roller

DER’ BREV!

Har din største drøm også altid været at blive 
reality-stjerne? Det har du muligheden for nu. 
Vi kommer til at bevæge os gennem en masse 
reality-programmer i løbet af hele ugen - ek-
sempelvis Divaer i junglen, Landmand søger 
kærlighed, Korpset, Paradise Hotel, Nybyggerne, 
Til middag hos og Robinson. Så hvis du mangler 
lidt drama i dit liv, er Realitytjek stedet for dig. 

Som deltager i gruppen vil du blive udfordret 
fysisk og mentalt, når du træder ind i en anden 
virkelighed i reality-temarammen. Det  kræ ver 
nemlig mod at stille sig frem både som sig 
selv og i en rolle. Gruppen sover og spiser som 
udgangspunkt indenfor, men man ved jo aldrig, 
hvad der står i næste brev. Vi sover helst om 
natten, men nataktivitet kan forekomme. Du 
skal kunne bære din egen bagage og gå med 
det. Forvent et skiftende aktivitetsniveau i både 
højt og lavt gear. Du vil få mange ideer med 
hjem til aktiviteter til kredsens næste sommer-
lejr og inspiration til at arbejde indenfor forskel-
lige temarammer.

2

En for alle, Alle for en 
Fællesskab | Samarbejde | Grænser

Er du klar til at udfordre dig selv fysisk og men-
talt i fællesskab med andre? Så er gruppen ”En 
for alle, alle for en” lige noget for dig!

Er du en holdspiller eller mere en lone wolf? I 
gruppen vil din fællesskabsånd blive testet og 
dit sande jeg vil blive afsløret. Gennem menta-
le og fysiske udfordringer vil dit mod blive sat 
på prøve, og du vil blive testet i, hvor langt du 
egentligt vil gå for gruppens ve og vel. I gruppen 
vil vi øve os i at tænke ud af boksen, skubbe til 
individuelle grænser og behov og opleve hvor-
dan kroppen reagerer, når den bliver presset på 
forskellige måder.  

Som deltager skal du være klar til at løbe to 
kilometer, gå med egen oppakning samt sove 
og spise ude. Vi vil spise og sove ude, og der vil 
forekomme nataktiviteter. Så hvis du er klar til 
at udfordre dig selv og lære af andre i et fælles-
skab, så tilmeld dig ”En for alle, alle for en”. Vi 
glæder os til at have dig med på vores eventyr!

4
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GRUPPER

Bag fjendens linjer 
Mysterier | Skarpsindighed | Teamwork

Natten er sort, du ligger på lur i græsset og 
overvåger enhver bevægelse. 

Pludselig ringer din telefon - argh, du har glemt 
at sætte den på lydløs! Missionen må afbrydes 
og alt er tabt. Men frygt ikke! På kun en uge vil 
du blive oplært i alt, hvad man skal vide som 
spion. Du får muligheden for eksklusiv træning, 
der kan udruste dig til at begå dig bag fjendes 
linjer og sammen med resten af dit hold, skal 
du ud på en mission, som kun en ægte spion 
kan løse.

Gruppen sover ude, men spiser indendørs. Der 
vil forekomme natteaktiviteter i løbet af ugen, 
og da gruppen sover forskellige steder rundt i 
området, kræver det, at du selv kan bære din 
oppakning. Gruppen vil være fysisk aktiv i løbet 
af ugen, men det vil være på et niveau, hvor 
alle kan være med. Gruppen vil have fokus på 
forskellige færdigheder omkring samarbejde, 
kodeløsning og spionage. 

5
Naturretrætet  
Fordybelse | Natur | Kreativitet

Længes du væk fra den urbane bilos og støj fra 
byen, eller ønsker du bare en detox fra hver-
dagens travlhed? Så er naturretrætet noget for 
dig! Her får du hænderne ned i den jydske muld, 
mærker vinden i træerne og får stressniveauet 
helt i bund. Der er tid til ro og refleksion, mens 
du bruger dine hænder til noget nyt og kreativt. 
Du kommer til at forelske dig i naturen, så du 
ikke kan lade være med at bruge den bagefter. 

På Naturretætet tager vi den med ro og nyder 
naturen omkring os. Vi sover udenfor, men prø-
ver forskellige lækre sovemuligheder af. Du får 
godt med søvn, men en enkelt nat vil vi opleve 
naturen i månen og stjernernes skær. Vi hygger 
os med at lave lækker mad udenfor, men vil un-
dervejs også smage på køkkenets specialiteter. 
Pak vandtæt og praktisk, da du skal bo tæt med 
andre, og vi skal være lidt mobile. Der vil være 
små lektioner i friluftsfærdigheder, som du kan 
tage med dig hjem og måske bruge i kredsen. 

6
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Darwins Udvalgte 
Overlevelse | Samarbejde | Lederskab

Siden tidernes morgen er det kun de bedste 
af de bedste, som har overlevet tidens tand. 
Charles Darwin, evolutionsteoriens alfader, 
konkretiserede den bedste til at være den 
bedste, til at banke de andre, spise en masse 
og forplante sig. Med menneskenes frembrud 
er tingene dog vendt på hovedet og kravene har 
ændret sig - men hvad vil det sige? Hvad kræ-
ver det at være den bedste af de bedste? Det 
er ikke til at sige, hvad der vil definere, at den 
bedste overlever, men mon ikke det er et plus, 
hvis du har hjerne, styrke, kreativ-tankegang, 
viljestyrke og måske noget helt specielt? Det 
skal vi finde ud af på Vork P23. Har du, hvad 
det kræver? 

Som en af Darwins Udvalgte skal du forven-
te at sove og spise ude. Gruppen vil primært 
sove i telt, og der vil være aften/nat aktiviteter. 
Derudover forventes det, at man minimum kan 
løbe 5 km og gå med sin egen oppakning 10 km. 
Darwins Udvalgte er en gruppe med fokus på 
personlig udvikling, grænseafprøvning og udvik-
ling af samarbejdsevner. I gruppen vil man blive 
udfordret i en gruppesammenhæng, men også 
alene. Gruppen vil have et højt tempo og byde 
på både fysisk og psykisk pres.
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