
Tilmelding åbner  
8. august

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 seniorvæbnerne 
en række brugbare 
færdigheder til deres 
fortsatte arbejde i FDF.

 » At lade seniorvæbnerne 
opleve forpligtende fælles-
skaber, 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 15. 
oktober kl. 15.00 og slutter 
fredag den 21. 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
Benny Buur
Mail: blb@fdf.dk  
Tlf.: 2070 5634
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 8 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 uger 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. 
1350,00. Der ydes ikke 
rejseudligning, så billetten 
kommer oveni. 
Prisen er inkl. en Kursus 
T-shirt.

Tilmelding 
Senest den 10. 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.
Online tilmelding på 
FDF.dk/tilmeld

FDF SENIORVÆBNERKURSUS 

15. - 21. 
oktober 

2016

Er du til oplevelser, sjov, og nye kammerater... 
Tá  på seniorvæbnerkursus i efterårsferien.

 Mød dine venner  
fra Landslejren



1 -  I Putin’s fod-
spor 

Vi skal som den sande ver-
densmand hr. Putin, opleve 
Ruslands mange kvaliteter.
Har du måske krammet en 
bjørn? Eller skudt en hest 
med en raket?
Vi skal lege med den gale ke-
miker Igor, der kan en masse 
sjove tricks. 
Gruppen er for dem med en 
god fantasi og en god portion 
sort humor. 
Vi spiser og sover inde, men 
har aktiviteter ude, så er du 
frisk på at lege med verdens-
manden så kom i gang - til-
meld dig denne gruppe og få 
en uge du ikke vil glemme!!

Gruppen sover og spiser 
inde.

2 -  Små elefanter 
på cykelstyr   

Synes du Mick Øgendal og 
Rune Klan er for kedelige og 
lever du efter ordsproget: 
”Man har kun det skæg man 
selv laver”? 
Så er det her gruppen for 
dig. 
Så få sat fut under de gamle 
sketches, få dampen op og 
få trænet dine lattermuskler. 
Kom på scenen og vær med 
til at underholde resten 
af kurset. Vi skal fjolle en 
masse, og lave de fedeste 
konkurrencer!

Gruppen sover og spiser 
inde, men underholder 
både ude og inde.

3 -  Fri så det 
mærkes

Kan du heller ikke få nok af 
landslejrstemning og lejrliv? 
Eller er du bare nysgerrig 
på, hvad din farfar lavede 
som barn på Landslejr? Så 
rejs med os ind i Landslejr 
universet, hvor vi skal prøve, 
hvordan det var at være 
med på den første Landslejr 
i 1926 til at være med på 
Landslejr i 2016. Ugen vil 
være fyldt med leg, fantasi, 
reb, rafter, bålhygge og lejr-
liv, når det er bedst.  

Gruppen sover, spiser og 
har aktiviteter UDE.

4 -  Tarzan
I denne vilde tema gruppe 
skal vi indleve os i Tarzans 
verden. Vi skal leve som 
aber, møde mennesket for 
første gang og beskytte 
vores flok. I løbet af denne 
uge skal vi, lige som Tarzan, 
opleve udfordringer vi aldrig 
før har mødt, både psykisk 
og fysisk. Menneskesøn se 
himlens skær, lad din ånd slå 
vingeslag; snart ved du hvad 
du er værd. 

Gruppen sover ude, men 
har aktiviteter inde og 
ude.

5 -  Hobbit  
eventyret

Er du klar på en udfordring? 
Har du både hænder og 
fødder skruet ordentligt på? 
Så er dette gruppen for dig! 
Sammen må vi kæmpe for 
at holde ringen i sikkerhed 
for mørkets fyrste, Sauron, 
som igen er begyndt at rører 
på sig. Bilbo Baggins har 
overladt ringen til os, og nu 
er det vores job at få den 
sikkert overbragt til Gandalf. 
Rejsen er lang, og der venter 
mange udfordringer på ve-
jen. Så hvis DU vil være med, 
må du kunne kæmpe for 
overlevelse; vandre gennem 
riget, finde ly på vejen, lave 
mad over bål og kæmpe for 
ringens og rigets sikkerhed. 

Gruppen sover og spiser 
UDE!

6 -  Robin Hood 
og de lystige 
svende

Så er den gal igen!  
Sheriffen af Nottingham har 
skruet op for skatten, og de 
fattige er kun blevet fat-
tigere. En mand kan gøre en 
forskel, men han har brug for 
DIN hjælp. 
Robin Hood søger freds-
løse svende, som vil hjælpe 
med at bekæmpe den onde 
sherif. Vi tager fra de rige 
og giver til de fattige. Vi 
skal bygge en lejr op ude i 
skoven, hvor vi skal leve som 
fredsløse. Er du klar til at 
kæmpe for retfærdigheden?

Vi bor et hemmeligt sted i 
skoven, og både spiser og 
sover ude.

7 -  Primi
Er du til fast-food og 
luftmadrasser, skal du ikke 
vælge denne gruppe. I primi 
laver vi mad på, i, over og 
under bål! Vi hygger max 
på lejrpladsen og sover ude 
i sheltere. Har du lyst til at 
lære at lave mad på forskel-
lige måder? og komme til at 
dufte af bålrøg? SÅ er dette 
gruppen for dig! Når ugen 
er omme kan vi love dig en 
guldmedalje i bålmad og 
opvask.

Gruppen sover, spiser og 
har aktiviteter UDE.

8 -  Testosteron
Er du en af de drenge der er 
træt af hele tiden at at blive 
bedt om at sætte dig ned 
og forholde dig roligt, er du 
typen der vender øjne når 
læreren fremhæver pigerne 
som det gode eksempel på 
hvordan man opfører sig.
Så er her gruppen for dig
Ifør dig dit mest maskuline 
outfit og kom på en uges 
testosteron kursus hvor vi 
finder tilbage til din indre 
mand. Det bliver en uge med 
kød, motor, store højtalere 
og alt den mandehørm du 
kan drømme om.

Gruppen sover inde, men 
laver aktiveter både ude 
og inde.

Online tilmelding på FDF.dk/kursus

Grupper


