
Er du til oplevelser, sjov, og 
nye kammerater... så kom bare 
an. Vi holder kursus på FDFs 
efterskole på Lolland midt i 
en fed natur.

Formål
Formålet med kurset er:

 » At møde seniorvæbnere 
med en vedkommende 
forkyndelse, der vækker 
eftertanke.

 » At give seniorvæbnerne 
en oplevelsesrig og 
begejstrende start på 
FDFs lederuddannelse, for 
derigennem at give moti-
vation og engagement til 
at fortsætte som leder i 
kreds og landsforbund.

 » At lærer seniorvæbnerne 
at være på kursus.

 » At lære seniorvæb-
nerne en række brugbare 
færdigheder til deres 
fortsatte arbejde i FDF.

 » At lade seniorvæbnerne 
opleve forpligtende fæl-
lesskaber, hvor den enkelte 
tager ansvar for sig selv og 
andre, og dermed give den 
enkelte deltager et ståsted 
at møde verden fra.

Tid og sted
Kurset starter lørdag den 10. 
oktober kl. 15.00 og slutter 
fredag den 16. oktober kl. 
10.00 på: 
Pederstrup Efterskole
Pederstrupvej 120
4943 Torrig

Transport
Der er fællestransport fra 
Søllested station (Sjælland) 
og fra Tårs færgehavn (Fyn/
Jylland) både lørdag og 
fredag. Husk at krydse af på 
tilmeldingen om du ønsker 
fællestransport. Dette er 
inkluderet i deltagerprisen. 

Vi arrangerer buskørsel fra 
Odense st., dette betales 
gennem tilmelding. Det ko-
ster 280 kr. og tilmeldingen 
er bindende. 

Kursusleder
Morten Smedegaard Laugesen
Mail: ml@pederstrup.dk 
Tlf.: 2843 1296
Christian Malling
Mail: christian@kaad-mal-
ling.dk Tlf: 2870 2273
Carsten Nydal
Mail: carsten@nydal.org Tlf: 
2854 3595
Spørgsmål på telefon besva-
res mandag til fredag fra kl. 
17.00 til 19.00, samt dagene 
op til kurset. 

Vælg dine grupper
Kurset har 9 forskellige 
grupper, som indeholder 
mange spændende aktivite-
ter. Du vælger den samme 
gruppe for hele ugen, men 
du skal prioritere 4 forskel-
lige grupper.

Deltagerbrev
Ca. en til to uge før kurset 
udsendes deltagerbrev med 
en adresseliste, så du kan se 
hvad du skal medbringe, din 
gruppe, og hvem der ellers 
skal med på kurset.

Deltagerbevis
Kurset er et led i FDFs 
lederuddannelse. Når kurset 
er slut får du bevis for din 
deltagelse.

Pris 
Prisen for kurset er kr. 
1325,00. Der ydes ikke 
rejseudligning, så billetten 
kommer oveni. 
Til gengæld er prisen inkl. en 
T-shirt.

Tilmelding 
Senest den 5. september. 
Send bare din tilmelding 
i god tid for man bliver 
tilmeldt efter første til mølle 
princippet. Tilmeldingen er 
bindende og skal ske af eller 
i samarbejde med forældre 
eller kredsleder.

OBS: Online tilmelding på 
FDF.dk/kursus

d. 10. - 16. oktober 2015 

FDF SENIORVÆBNERKURSUS 

SNUP EN PAUSE PÅ PE
TÁ  PÅ SENIORVÆBNER KURSUS I EFTERÅRSFERIEN

Vi glæder 
os til at se 

dig til 7 vilde 
dage på…

1́5
PE

1́5
PE



1 -  Safari!
Er du tosset med dyr? Og 
ville du ønske du havde en 
hale? Så er det her gruppen 
for dig - vi skal på Safari og 
opleve dyr i alle afskygnin-
ger. Forbered dig på at få 
opdateret din dyreviden, når 
vi i efteråret udforsker alt fra 
kongerejer til krokodiller og 
kameler. Kom og udlev din 
indre tossede dyrefantasi 
og leg dig ind i en verden af 
brøl, knurhår og pels! 

Gruppen sover og spiser 
ude – i junglen.

2 -  ”Sofos”-Logen 
σοφός

Sofos-logen er FDFs mest 
legendariske loge. Desværre 
er de nuværende medlem-
mer blevet for gamle og har 
derfor brug for DIN hjælp. Vi 
kan på nuværende tidspunkt 
ikke røbe mere, da det vil 
få alvorlige konsekvenser 
for FDFs historie. Er du klar 
på en uge, hvor du kun kan 
stole på din gruppe, hvor 
logen vil teste dig i logiske 
og samarbejdsmæssige 
egenskaber og hvor det 
kræver mod at dykke ned i 
hemmelighederne? Så pak 
din rygsæk, sig farvel til dem 
du holder mest af og gør sig 
klar til en uge, hvor du skal 
leve i al hemmelighed.

Gruppen sover og spiser 
UDE.

3 -  Krea Krogen
Er du en der kan lide sidde 
og hygge med alle mulige  
nørkle / krea ting, så er det 
her hos du skal være i efter-
årsferien.
Vi kaster omkring os med 
ord som.
GIPS-FALDSKÆRMSLINE-
SNITTE-KAGE-VASELINE-
LÆDER-GARN-STEN-KARTOF-
LER-KLISTER-MALING
OSV.OSV…….
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 

Gruppen sover inde, spiser 
ude.

4 -  Dit livs 
soundtrack

Vi byder på masser af skøre 
lege som du også selv er 
med til udvikle. Sjove, 
fantasifulde og anderledes 
events med fuld knald på. 
Det hele sat til et meget 
varieret soundtrack. Slip 
kontrollen og lad dig føre 
med i fantasiens og musik-
kens favntag når vi leger og 
tosser rundt. Klassiske lege 
med nye melodier.
Du skal bare kunne lide at 
lege.

Gruppen sover og leger 
ude men spiser inde.

5 - Popstars
Har du altid drømt om den 
røde løber? Har du det 
perfekte outfit til den røde 
løber? Hvis du kan svare ja, 
er dette gruppen for dig! Vi 
skal spille en masse musik, 
og få det bedste frem i hin-
anden i kampen om at blive 
den ultimative popstar. Sam-
men skal vi skabe et stort 
netværk, så vi kan få vores 
musik ud i verden.

Vi både sover og spiser 
inde så vi kan få vores 
skønhedssøvn og den helt 
rigtig popstar ernæring.

6 -  Klanernes 
kamp

I det mægtige rige Gaiadriel 
lever seks klaner; seks kla-
ner der kæmper med næb, 
klør og kløgt om at sidde på 
Sejrens Skammel!  Klanernes 
kamp udfordrer dig på dit 
mod i en kamp fyldt med ud-
fordringer og intens handel 
på ressourcer, hvor din ven 
bliver din fjende og fjenden 
bliver din største partner.

Gruppen spiser og kæm-
per ude, men sover inde.

7 -  Broderskabet
Hvad er en rigtig mand? Et 
spørgsmål der har plaget 
mennesket i årtier, og det 
vil vi nu forsøge at besvare. 
Vi vil vise at manden ikke 
er druknet i kaffe latte og 
fedtfattig dressing, vil vi 
vise at manden stadig er her, 
mere beskidt og tosset end 
nogensinde. Så hvis du vil 
være med til at lugte af grill 
og lave ballade, er det her 
gruppen for dig. 

Gruppen sover ude på 
sofaen og spiser i haven.

8 -  Grænselandet
Det er ikke et spørgsmål 
om hvad du kan, men hvor 
langt du vil! I grænselandet 
skal grænserne udforskes til 
lands, til vands og i luften. 
Hvis maden skal mere end 
bare at mætte, men også 
smage, så skal der kæmpes!
Når grænsen er nået, er det 
din egen beslutning om den 
skal rykkes. Vigtigst af alt er 
dog: med samarbejde kom-
mer man længst. Vi ses i det 
Lollandske Grænseland!

Gruppen sover og spiser 
ude.

9 - Enigma
Kan du løse en Rubik’s cube 
på 7 sekunder? Har du for 
længst løst alle 10-stjernede 
suduko’er? Eller vil du gerne 
blive god til at bryde koder. 
Så er dette gruppen for DIG! 
Her bliver de små grå udfor-
dret til det yderste. Vi skal 
tænke ud af boksen, og ind i 
boksen for at løse alverdens 
problemer. Hvordan laver du 
fx aftensmad, hvis du først 
skal bryde koden til opskrif-
ten? I Enigma udsættes du 
for koder og problemer du 
aldrig har mødt før, og når 
du kommer hjem, kan ingen 
stille dig en opgave, du ikke 
allerede har løsningen til.

Gruppen sover og spiser 
ude.

Online tilmelding på FDF.dk/kursus
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