
CROSSCULTURE 2019
FIND AKTUELLE INVITATIONER PÅ FDF.DK/INTERNATIONAL

EASTER/EURO COURSE
INTERNATIONALT KURSUS I STORBRITANNIEN FOR 18+
14.-21. APRIL 2019
Det kombinerede Easter/Euro Course er for dig, som er ung 
leder. På kurset bliver du en del af et internationalt fællesskab 
af unge, frivillige ledere fra hele Europa. Kurset indeholder ak-
tiviteter indenfor temaet ‘Agree to Disagree’. Vigtigst af alt er 
dog, at du kommer hjem med tætte internationale venskaber, 
ny inspiration og en udvidet horisont!

PISARA
LEJR I FINLAND FOR KREDSE
24.-29. JULI 2019
Tag med kredsen og find ud af, hvad landslejr på finsk in-
debærer! Det bliver helt sikkert anderledes end vores egen 
landslejr og I får med garanti nye fælles oplevelser i kredsen. 
Der  bliver bål, leg, eventyr, andagt, aktiviteter og stort fælles-
skab på tværs af grænser og aldre.

EUROCAMP
KURSUS FOR 16+ PÅ MALTA
3.-10. AUGUST 2019
For unge ledere, som har mod på en international oplevelse 
i trygge rammer.  Måske er det din første internationale 
oplevelse - eller din 10. Du bliver en del af et fællesskab 
med unge fra hele Europa og lærer en masse om både jeres 
ligheder og forskelle. Temaet er ‘No Space for Poverty?!’og 
der vil både være aktiviteter og hygge. 

KULTI
FESTIVAL FOR 16+ I SCHWEIZ 
30. AUGUST - 1. SEPTEMBER 2019
Kulti er en festival arrangeret af vores søsterorganisation 
i Schweiz og består af tre dage med musik, fællesskab, 
internationale møder og erfaringsudveksling. Tag dine 
senior- eller ledervenner under armen og få en fed oplevelse 
sammen!

BE1 -  ØKUMENISK 
LEDERKURSUS
LEDERUDDANNELSE OM TRO OG EKSISTENS I UNGARN
17.-20. JANUAR 2019
BE1 er et lederkursus med fokus på den kristne tro og de 
mange forskellige kristne kirker. I et internationalt fællesskab 
bliver du som deltager klogere på både din egen og andres 
tro og kirke. Kurset foregår i Ungarns hovedstad Budapest.

CHANGE MAKERS
INTERNATIONAL LINJE PÅ SILKEBORG HØJSKOLE
30. AUGUST - 1. SEPTEMBER 2019
Skal du have en længerevarende, exceptionel, fundament-
forandrende oplevelse for livet i et internationalt miljø, så 
bliv forandringsagent på FDF’s egen højskole. Du lærer om 
bæredygtighed, projektledelse, får interkulturelle færdighed-
er og et ståsted at møde verden fra.


