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SENIORVÆBNERKURSUS
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Er du seniorvæbner og længes efter udfordringer, oplevelser og fællesskab, så
er Seniorvæbnerkursus på Hardsyssel Efterskole lige noget for dig!
FORMÅL
Formålet med kurset er
• At møde seniorvæbnerne med en vedkommende forkyndelse, som vækker
eftertanke
• At lære seniorvæbnerne en række
færdigheder, som de kan tage med sig
videre
• At give seniorvæbnerne en sjov, anderledes og motiverende opstart på FDFs
lederuddannelse

DET SKER PÅ
Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2, Vejrum
7600 Struer

TID

Mandag, når du skal hjem, er der mulighed for at blive hentet på Hardsyssel
Efterskole, eller du kan benytte fællestransporten til Struer Station og nå et
tog fra kl. 10.00.
Husk at krydse af i tilmeldingen, om du
ønsker fællestransport mandag. Dette er
inkluderet i deltagerprisen.

DELTAGERBREV
Senest en uge før kurset udsendes et
deltagerbrev.
I deltagerbrevet kan du læse, hvilken
gruppe du er kommet i, hvem der ellers
skal på kursus, hvilke instruktører du skal
have, hvad du skal medbringe og andre
praktiske informationer.

Kurset begynder torsdag d. 13. april
kl. 14.00, hvor alle mødes på Struer Station, og slutter igen mandag d. 17. april
kl. 9.30 på Hardsyssel Efterskole.

DELTAGERBEVIS

FÆLLESTRANSPORT

PRIS

Der bliver arrangeret transport mellem
Hardsyssel Efterskole og Struer Station.
Ved ankomsten torsdag mødes vi alle på
Struer Station.

Efter kurset får du et kursusbevis for
din deltagelse, da kurset er et led i FDFs
lederuddannelse.

Prisen for kurset er 1.075 kr. Beløbet opkræves hos kredsens kasserer og betales
inden kurset. Der ydes ikke rejseudligning, så togbilletten kommer oveni.

TILMELDING
Du skal tilmelde dig senest onsdag
d. 22. marts, men du kan allerede nu
tilmelde dig på FDF.dk/tilmeld.
Tilmeldingen er bindende.

KURSUSLEDELSEN
Kursusledelsen på kurset i år er
Allan Simmelsgaard Broe,
Helene Herold Michaelsen,
Line Falkesgaard Kristensen

KONTAKT LINE:
Mail line.falkes@gmail.com
Telefon 51 16 44 74
Vi ses på Hardsyssel!
Facebook:
https://www.facebook.com/HEkursus

GRUPPEVALGET

1

ER DER SOVS I TIDSMASKINEN?

2

MEDIEAKADEMIET

3

FORSTØRRELSESGLASSET

PRIMI, TIDSREJSER, MAD

MEDIER, JOURNALISTIK, KREATIV UDFOLDELSE

KREATIVITET, STORHED, VILDSKAB

Beskrivelse:
Hvordan levede ridderne, og spiste de sushi? Vi skal
på en rejse igennem tiden på et fantastisk eventyr,
som byder på mange oplevelser og udfordringer.
Vi skal leve og spise som mennesker i frem-, nuog fortiden. Maden kommer til at være i fokus,
da vi selv skal finde ud af, hvordan maden bliver
lavet, og hvor den kommer fra. Er du til oplevelser,
udfordringer og den bedste mad igennem tiden, så
er dette gruppen for dig!

Beskrivelse:
Medieakademiet søger nye unge talenter!
Kan man snappe eller live-streame en nyhed? Eller
er tv og papiravis stadig at foretrække?
På Medieakademiet elsker vi at bruge alle slags
medier, når nyhederne skal ud.
Vi søger unge journalistaspiranter, som har lyst til
at træde ind i journalistikkens verden og hjælpe os
med at få historierne ud. Vi vil prøve kræfter med
et væld af medieformer – lige fra de helt klassiske
som avis og tv til nye platforme som Instagram,
Snapchat og live-streaming.

Beskrivelse:
Er du træt af krea, som det plejer at være? Ville du
ønske at din leder fandt på noget nyt? Er du også
træt af at skulle bruge et forstørrelsesglas for at se
dine kreative projekter? Så er den her gruppe den
rette for dig! Her bliver ALTING større og vildere
og større og vildere. Vi skal gøre de små projekter
store. Vi forstørrer selv det mindste projekt. Så find
luppen frem og vælg forstørrelsesglasset!

Gruppen sover og spiser inde og har aktiviteter
både ude og inde.

Personlig udvikling: • •
Fysisk aktivitet: •
Leg og fantasi: • • •
Kreativitet: • • •

Gruppen sover, spiser og har aktiviteter ude.
Personlig udvikling • •
Fysisk aktivitet • •
Leg og fantasi • •
Kreativitet • •

4

FDF GO

TONS, FART, #MÆRKERGØRDIGSTÆRKERE

Personlig udvikling: •
Fysisk aktivitet: • •
Leg og fantasi: • •
Kreativitet: • • •

5

KONSTRUKTIONENS
AKROBATER

Gruppen sover og spiser inde og har aktiviteter
både ude og inde.

6

CIVILISATIONERNES KAMP

LEG, SPIL, FANTASI

PIONERING, PROBLEMLØSNING OG KREATIVITET
Beskrivelse:
Vil du gerne være den bedste FDF’er af dem alle?
Så er dette gruppen for dig. Du har måske samlet
pokémoner før, men den trend er død for længst.
Det nye er at samle FDF-mærker, og det bliver ikke
nemt. Lad det pæne tøj ligge derhjemme, og tag
skjorten på. Så er du klar til en vild uge med masser af fysiske og psykiske opgaver, som vil sætte
dig og dine kammerater på prøve. Kan I samle alle
mærkerne? Kom med og find ud af det. Må de
bedste vinde!
Gruppen sover, spiser og har aktiviteter ude.
Personlig udvikling • • •
Fysisk aktivitet • • •
Leg og fantasi • •
Kreativitet • •

Beskrivelse:
Har du nogensinde drømt om at bygge en forlystelsespark i rafter? Synes du, at du har for lidt
pionering i hverdagen hjemme i kredsen? Så er
Konstruktionens Akrobater gruppen for dig! Her
har du chancen for at være med til at bygge et
kæmpe stort cirkus udelukkende ud af reb og rafter. Vi bygger de fedeste pioneringsprojekter, hvor
du kan få lov til at udfordre tyngdekraften og vise,
hvad der skal til for at give folk det vildeste sug i
maven, når de suser gennem luften i himmelgyngen, som lige netop du har lavet.
Gruppen sover, spiser og har aktiviteter ude.
Personlig udfordring: •
Fysisk aktivitet: • •
Leg og fantasi: • •
Kreativitet: • • •

Beskrivelse:
Kan Jack Sparrow slå Erik den Røde i en tvekamp?
Kan General Custer besejre Cæsar på slagmarken?
Hvornår skal man gå diplomatiets vej, og hvornår
skal man lade sværdet tale?
Kan du via snilde, strategi, handelskundskaber og
råstyrke føre din civilisation til den store triumf?
Kom med og udkæmp den ultimative kamp mellem
civilisationerne.
Gruppen sover, spiser og har aktiviteter ude.
Personlig udvikling: •
Fysisk aktivitet: • •
Leg og fantasi: • • •
Kreativitet: • •
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