
 
 
Tid og sted 
17. - 20. januar 2018 
Budapest , Ungarn 
Vi mødes i Danmark og 
rejser sammen til Ungarn 
 

 

BE1 
Deltagere 
Unge fra 18 år fra Norden 
og de baltiske lande 
 
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 20. december 2018. 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. 
 
Forsikring 
Du skal som deltagerskal 
ved afrejse være dækket af 
egen rejseforsikring.  
 
 
 
 
 

 

Hvad er BE1? 
Kurset søger at give et indblik i, at der findes mange forskellige kristne trosretninger. I 
Danmark hører de fleste af os til den lutherske Folkekirke. Men hvad vil det sige at være 
ortodoks, adventist osv.? Det finder vi ud af, ved at møde mennesker, som fortæller 
deres livshistorie og deres troshistorie. Derudover vil der være tid til at se byen Budapest 
sammen med nye og gamle venner. 
 

 

Pris og rejsegodtgørelse 
Kurset koster 850 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. 
 
Kontakt 
Holdleder 
Kathrine Fischer  
tlf 60193758 
mail kf070393@gmail.com 

 
 

 


