EUROCAMP 2016
INTERNATIONAL SOMMEROPLEVELSE I TYSKLAND

Mød spændende unge fra hele Europa!
Internationalt sommerkursus er en fremragende måde at få
fælles oplevelser, møde nye kulturer og lære unge fra hele
Europa at kende. Vi skal lege, hygge, spise, diskutere, lære
og grine sammen, og du kommer med garanti hjem med nye
oplevelser og inspiration.

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING
EuroCamp er et internationalt ungdomskursus for
unge i frivillige organisationer mellem 16 og 21 år
fra hele Europa. På kurset får du mulighed for at lege,
udveksle ideer og lære sammen med unge i et internationalt fællesskab.

Temaet på årets EuroCamp er ”United in Diversity”,
der kan oversættes til dansk som ”forenet i mangfoldighed”. På EuroCamp zoomer vi ind på hvilke aktiviteter, man kan lave hjemme i sin kreds for at sætte
fokus på dette, og i særlig grad hvordan man sætter
fokus på mangfoldighed i forhold til flygtninge og
handicappede. Dette kommer du til at arbejde med
sammen med andre unge fra hele Europa. På kurset
vil du nemlig møde folk fra ungdomsorganisationer
rundt om i Europa, diskutere erfaringer og møde de
andre organisationer og deres traditioner på nærmeste hold! Formålet med turen er at opleve, hvor sjovt
og interessant det er at møde unge fra hele Europa,
og at udveksle ideer og lære fra hinanden.
Eurocamp 2016 bliver afholdt i Tyskland, hvor værts-

organisationen er KjG. KjG er en tysk organisation for
børn og unge, der fokuserer på samfund, tro og demokrati gennem sjove aktiviteter og lejre. KjG forbinder
medlemmerne i åbenhed gennem politik, solidaritet
og integration.
Kurset afholdes under den Europæiske paraplyorganisation, der hedder FIMCAP. FIMCAP er en sammenslutning af kristne ungdomsorganisationer i Europa,
hvor FDF hvert år sender deltagere til mange fantastiske aktiviteter. Der er en god blanding af meget
forskellige organisationer, så du vil helt sikkert kunne
opleve lege, aktiviteter og fællesskab på en anderledes måde. At tage på internationalt sommerkursus
kræver mod på at prøve noget nyt. Til gengæld kommer du hjem rig på oplevelser, ideer og nye venner fra
hele Europa. Du vil således vende tilbage til Danmark
i midten af august godt fyldt op med motivation og
oplevelser, inden skolen og arbejde starter igen.
Formål
At unge fra kirkelige børne- og ungdomsorganisationer i Europa kan mødes og udveksle metoder, lege og
ideer til brug i deres arbejde.
Samarbejde, interkulturel forståelse, debat og forkyndelse er nøgleord.
Stemningen på kurset er i høj grad præget af deltagernes forskellige holdninger, baggrunde og traditioner.
Andagter, lege, mad og musik er sammensat på tværs
af nationalitet og kultur. Der vil være plads til både
aktivitet og fordybelse.
Tid og sted
3. til den 10. August 2016.
Tyskland
Vi mødes i Danmark og rejser sammen til Tyskland.

Deltagere
Unge mellem 16 og 21 år fra hele Europa, der er aktive i kirkelige ungdomsorganisationer.
Pris og rejsegodtgørelse
Kurset koster 2257 kr. Herfra trækkes rejserefusion jf.
FDFs generelle retningslinjer. Prisen dækker flybillet,
ophold, mad og kursus. Lommepenge skal du selv
medbringe. For medlemmer af FDF sendes regning
til kredsens kasserer, og der skal betales inden kurset.
Rejserefusion til og fra København er automatisk
modregnet jvf. FDFs generelle retningslinjer. Som ikke
medlem af FDF skal du betale ved tilmelding. Læs
mere i FDFs kursusprincipper og handelsbetingelser,
som du kan finde på FDF.dk/kursus.
Kursussprog
Det fælles sprog på kurset er engelsk, men det er ikke
noget krav, at du kan tale flydende eller forstå perfekt
engelsk. Med engelsk fra folkeskolen og godt humør
kommer du langt.
Tilmelding
Du skal tilmelde dig kurset online på fdf.dk/tilmeld.
Dette skal du gøre senest den 1. april. Få dage efter
denne dato får du at vide om du er optaget. Det er
VIGTIGT at du skriver dit fulde navn som det står i
dit pas. Husk desuden at tjekke udløbsdato i dit pas
inden du melder dig til.
Deltagerbrev
Senest 2 uger før kursets start får du et deltagerbrev
med program og alle praktiske oplysninger.
Kontakt
Holdleder
Christine Lund
28 45 08 27
Christine-lund@hotmail.com

