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At være på kursus i FDF er noget helt særligt. Måske har du 
allerede prøvet det. Måske er det allerførste gang, du skal 
afsted. Uanset hvad er du sikret en uforglemmelig oplevelse 
med nye venner, fællesskab og grineflip fra morgen til aften.

Er du klar til at grine dig igennem dit første 7.-8. klassekursus 
– sammen med andre unge fra hele landet? Opklare mysterier 
på det spritnye seniorvæbnerkursus på Midtsjællands Efter-
skole? Eller sove i trætoppene på et seniorkursus? Glæd dig 
til en uge i musikkens tegn på Efterårskursus, ellers rejs ud i 
verden og bliv en del af levende fællesskaber i andre kulturer. 

Uanset hvilket kursus du vælger, får du et væld af brugbare 
værktøjer med i rygsækken, som du kan bruge hjemme i din 
kreds og videre i livet. 

I dette kursuskatalog har vi samlet alle FDFs kursustilbud i 
efteråret 2017. Der er både noget for dig, der aldrig har været 
på kursus før, og for dig, der længes efter dit femte seniorkur-
sus. På siden her kan du se en oversigt over kurserne og hvor i 
kataloget, du kan læse mere om dem.

Vi glæder os til at se dig på FDFs kurser!

Er du klar til mere FDF?
– så tag med på kursus!



7. - 8.  
KLASSEKURSUS 16. - 21. OKTOBER 2017
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LDERSGRUPPE ALLE I 7. ELLER 8. KLASSE

NLINE-TILMELDING FDF.DK/TILMELD

URSUSSTED HARDSYSSEL EFTERSKOLE OG RYSENSTEEN

: VIL DU MØDE NYE VENNER FRA HELE LANDET?

: HAR DU LYST TIL AT LÆRE OM FDF, FÆLLESSKAB OG GUD?

: ER DU KLAR PÅ EN HELT ENESTÅENDE OPLEVELSE?

SÅ ER 7.-8. KLASSEKURSUS PÅ RYSENSTEEN ELLER  

HARDSYSSEL EFTERSKOLE LIGE NOGET FOR DIG!
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DIT FØRSTE LEDERUD-
DANNELSESKURSUS I FDF
7.-8. klassekursus er for dig, der ikke har 
været på kursus i FDF før. Her bliver du 
klogere på FDF og dig selv, samtidig med 
at kurset forbereder dig på måske at blive 
lederassistent i kredsen. Et kursus er lidt 
som at være på lejr, hvor man også får lov 
til at lære en masse nyt.

Udfordringer for både knold og krop Der 
er undervisning i kristendom, hvor du 
kommer til at snakke med jævnaldrene 
om det at tro. Der er dramatik, hvor vi 
leger os frem til en masse grin. Og så skal 
vi snakke om FDFs ambition og værdier. 
Din hjerne vil blive udfordret. Bliver du 
allerede nu forpustet? Det skal du ikke, 
for din krop bliver også udfordret i form 
af løb, leg og ballade.
Der vil blive grinet og svedt, tænkt og 
talt, og sammen får vi masser af tid til 

sang, musik, hyggelige timer med fortæl-
ling, lege og traveture i mørket. Vi bor 
ikke på hotel, så alle hjælper til med det 
praktiske såsom madlavning, rengøring 
og opvask. På den måde lærer du også de 
andre deltagere meget bedre at kende. 

Både sjovt og trygt 
Det bedste af det hele er, at det er både 
sjovt og trygt at tage på 7.-8. klassekur-
sus. Det er nemlig et ret lille kursus, hvor 
alle lærer hinanden rigtig godt at kende, 
så man senere kan tage på andre større 
kurser i FDF og allerede på forhånd kende 
nogen af de andre.

Blot et minus 
Der er kun et enkelt minus – man kan 
kun deltage på et 7.-8. klassekursus én 
gang. Det gode er, at du får en oplevelse 
for livet, og at der er masser af andre 
kurser i FDF.

Eksempel på et dagsprogram
07.30 Go’morn’-lysning
08.00 Flag og morgenmad
09.00 Formiddagsprogram
12.00 Frokost
13.00 Vi pauser den
14.00 Eftermiddagsprogram
18.00 Aftensmad
20.00 Aftenprogram og hygge
22.30 Mørkning
23.00 Ro

1
RYSENSTEEN
Rysensteen ligger midt i København og huser 
blandt andet FDFs Forbundskontor.
Kurset starter mandag eftermiddag på Københavns 
Hovedbanegård “under uret”, hvorfra der er fælles 
gåtur til Rysensteen. Kurset slutter på Hovedba-
negården fredag formiddag. Endelig start- og 
sluttidspunkt sendes ud pr. mail i god tid inden 
kursets start. 

FDF Bycenter Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V

Du kan vælge mellem to kurser

2
HARDSYSSEL EFTERSKOLE
Hardsyssel Efterskole er en FDF-efterskole nær 
Struer. 
Kurset starter mandag eftermiddag på Struer 
Station. Herfra er der fælles transport til Hardsyssel 
Efterskole. Kurset slutter på Struer Station fredag 
eftermiddag. Endelig start- og sluttidspunkt sendes 
ud pr. mail i god tid inden kursets start. 

Hardsyssel Efterskole
Hardsysselvej 2
7600 Struer
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PRIS
1.599 kr. pr. deltager.
Kredsens kasserer får en regning for din 
deltagelse efter kurset. 

REJSEGODTGØRELSE
Der ydes rejsegodtgørelse efter FDFs 
gældende retningslinjer, der kan findes 
på FDF.dk.

TRANSPORT
Skal du på Rysensteen, er der fælles 
gåtur fra Københavns Hovedbanegård. 
Instruktørerne vil være til stede i god 
tid. 
Skal du på Hardsyssel Efterskole, er 
der fællestransport fra Struer Station. 
Instruktørerne er på stationen i god tid, 
klar til at tage imod dig.

INDKVARTERING
Deltagerne indkvarteres i 2-, 4-, 6-  
eller 8-mandsrum med piger og drenge 
hver for sig.

DELTAGERBREV
Senest ti dage før kursets start får du 
et deltagerbrev per mail med praktiske 
oplysninger. Hvis du ikke kan finde det i 
din indbakke, så tjek dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, 
og du får et bevis for din deltagelse.

TILMELDING
Jo hurtigere du tilmelder dig, jo større 
chance har du for at komme med. Du 
skal tilmelde dig senest 24. september 
via FDF.dk/tilmeld.
Efter sidste tilmeldingsfrist modtager 
du en mail om, hvilket kursussted du er 
optaget på. 
Du har mulighed for at ønske, hvor du 
gerne vil hen, men da der er et begræn-
set antal pladser, vil der blive fordelt 
efter først-til-mølle-princippet. Det er 
derfor en god idé at tilmelde sig i god 
tid, hvis du har et bestemt sted, du 

gerne vil hen. Vi samler jer kredsvis, hvis 
I ønsker det. 
Tilmeldingen er bindende. Afbud accep-
teres kun ved dokumenteret sygdom. På 
hvert kursus er der højest plads til seks 
deltagere fra hver kreds.

FOTOTILLADELSE
Med din tilmelding tillader du offentlig-
gørelse af billeder taget af dig på kurset 
på FDFs hjemmeside og i andre af FDFs 
skrevne medier.
Ønsker du ikke dit billede offent liggjort, 
skal du skrive det i forbindelse med din 
tilmelding.

KONTAKTPERSON
Forbundssekretær
Mette la Cour
landsdel5@FDF.dk
41 73 11 85
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FDF gennemfører årligt fem til seks 
ugekurser for unge i 7. - 8. klasse. Vi har 
en lang tradition for disse kurser i FDF. 
Man kan kun deltage på kurset én gang. 
Kurset ligger i skolernes ferie, men 
elever fra 8. klasse kan søge om fri, hvis 
den unge skal på kursus i en undervis-
ningsuge.

Erfaringen viser, at en overvejende 
del af deltagerne senere påtager sig 
lederansvar i foreningslivet. For FDF-
medlemmer er kurset første trin i 
landsforbundets lederuddannelse, og 
det supplerer således den lokale uddan-
nelse, som mange af de unge også er 
ved at begynde på.

Kursusprogrammet afspejler det bedste 
i nutidigt dansk foreningsliv. Både i 
undervisningen og det øvrige samvær 
fokuseres der på de unges adfærd i for-
hold til gruppen, samfundet og naturen. 
I teori og praksis øver deltagerne sig i at 
lede og organisere og skal derved opnå 
forståelse af, hvad medbestemmelse og 
medansvar betyder.

Der gives i programmet særlig prioritet 
til følgende områder: 
• kristendomskundskab
• friluftsliv, natur og orientering
• sang og musik
• leg og idræt

FORMÅL
Det er 7. - 8. klassekursernes  
formål at:
• give deltagerne en indføring i kris-

tendommens grundbegreber samt 
en oplevelse af kristendommen 
som nærværende og betydnings-
fuld.

• bevidstgøre deltagerne om deres 
muligheder og ansvar som unge i 
et moderne demokratisk samfund 
og som medlemmer af en demok-
ratisk organisation.

• give deltagerne en forståelse af 
FDFs ambition og generelle værdi-
er samt styrke deltagernes engage-
ment i det lokale foreningsarbejde.



SENIORVÆBNERKURSUS 
MSE 14. - 20. OKTOBER 2017

A

O

K

LDERSGRUPPE 13-14
Fra det halvår du fylder 13 år til det halvår, du fylder 15 år.

NLINE-TILMELDING FDF.DK/TILMELD

URSUSSTED MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE (MSE) 

7FDF UDDANNELSE
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Er du seniorvæbner og klar til nye udfordringer i FDF? Længes 
du efter at prøve dig selv af på et kursus med leg, kreativitet 
og venskab i højsædet? Så er det splinternye seniorvæbner-
kursus på Midtsjællands Efterskole lige noget for dig! Du kan 
se frem til en uge med masser af spænding, store oplevelser 
og en masse nye venner. Vi glæder os til at byde dig velkom-
men og se dig give den gas sammen med en masse andre 
seniorvæbnere på et helt nyt sted. 

Mange hilsner 
Kursusledelsen 

Susanne Toft Nielsen, Carsten Nydal Bergqvist og  
Benny Legaard Buur 

FORMÅL
Kursets formål er, at du som seniorvæbner får:
• en oplevelsesrig start på FDFs lederuddannelse, som moti-

verer og inspirerer dig til at fortsætte som leder i kreds og 
landsforbund. 

• en vedkommende forkyndelse, der vækker eftertanke.
• en række brugbare færdigheder til dit fortsatte engagement 

i FDF.
• del i et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte tager 

ansvar for sig selv og andre, og dermed et ståsted at møde 
verden fra. 

ER DU AFSTED FOR FØRSTE GANG?
Vi er ekstra opmærksomme på at hjælpe dig, der ikke har 
været med før. Du er fx velkommen til at prøve det første 
gang sammen med en, du kender. Som ny deltager på FDF Se-
niorvæbnerkursus på MSE kan du finde en kursusmakker, som 
du vil være i gruppe med. I skal selvfølgelig vælge de samme 
grupper, og så gør vi alt, hvad vi kan for at få jer i samme 
gruppe. Jo før I tilmelder jer, jo større er chancen. Vi glæder 
os til at tage godt imod dig for første gang på FDF Seniorvæb-
nerkursus MSE. 

VALG AF GRUPPE
Du skal på forhånd vælge tre grupper, som passer til dig. På 
kurset gør vi alt, hvad vi kan for at imødekomme dine øn-
sker. Oftest vil du få din første- eller andenprioritet, men hvis 
gruppeønskerne er fordelt meget skævt, vil nogen få deres 
tredjeprioritet. Du får at vide, hvilken gruppe du er blevet 
en del af, i velkomstmailen, som du modtager senest en uge 
inden kursusstart.
I gruppebeskrivelserne på næste side kan du læse om de 
enkelte gruppers aktiviteter samt praktiske oplysninger, 
såsom hvordan du sover, spiser, og på hvilke måder du bliver 
udfordret. 

Du er sammen med din gruppe hele ugen. Der er normalt 
15-20 deltagere i hver gruppe og tre instruktører. Alle grupper 
lægger vægt på det sociale og det at høre til på kurset, så du 
lærer at blive tryg i nye store forsamlinger og nye rammer.

HVEM 
Kurset er for alle seniorvæbnere i alderen 13-14 år – fra det 
halvår du fylder 13 år til det halvår, du fylder 15 år. 

TID OG STED 
Start: Lørdag d. 14. oktober 2017 klokken 15:00
Slut: Fredag d. 20. oktober 2017 klokken 10:00.
Hele kurset foregår på Midtsjællands Efterskole,
Tolstrupvej 29, 4330 Hvalsø

FÆLLESTRANSPORT
Der vil være fællestransport fra Roskilde Station.
Lørdag d. 14/10 kører bussen mod MSE kl. 14.
Fredag d. 20/10 kører bussen til Roskilde, så du kan nå et tog 
omkring kl 11.30. 

PRIS 
Kurset koster i alt 2316 kroner. For medlemmer af FDF sendes 
regning til kredsens kasserer, og der skal betales inden kurset. 
Som ikke-medlem af FDF skal du betale ved tilmelding. Læs 
mere om FDFs kursusprincipper og handelsbetingelser på FDF.
dk/tilmeld. 

TILMELDINGSFRIST 
Du skal tilmelde dig kurset senest d. 10. september via FDF.
dk/tilmeld. Det foregår efter først-til-mølle-princippet, så vær 
i god tid. Tilmeldingen er bindende og skal foretages af eller i 
samarbejde med forældre eller kredsleder.

DELTAGERBREV 
Senest en uge før kurset modtager du per mail et deltager-
brev med program, en hilsen fra dine instruktører og praktiske 
oplysninger. Du vil også kunne finde deltagerbrevet på vores 
hjemmeside. Hvis du ikke kan finde velkomstmailen i din 
indbakke, så sørg for at tjekke dit spamfilter. 

DELTAGERBEVIS 
Kurset er en del af FDFs lederuddannelse. Du får bevis for din 
deltagelse tilsendt per mail cirka to uger efter kurset. 
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1 
AFDELING M
FDFterretningstjenesten...
...har på det seneste modtaget en række anmeldelser 
om forbrydelser på skolen MSE.
Den mobile afdeling, Afdeling M, er nødt til at rykke til 
stedet og søger i den forbindelse nye skarpe folk, der 
kan løse denne opgave og bringe orden i sagerne.
Så er du, modig, hurtig, nysgerrig, god til koder og 
mysterier, så er det dig, vi søger til vores afdeling. Kun 
sammen kan vi finde frem til gerningsmændene og 
forhåbentlig bringe ro og orden tilbage på MSE.

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

3 
CRAZY KREA
Er du crazy...
...og er du til krea? Og er du ikke bange for at tænke 
ud af boksen og få maling på tøjet? Så er dette grup-
pen for dig! Alt dette – blandet med en masse hygge 
og en lille ny ven – får du, hvis du vælger Crazy Krea. 
Vi er tossede! Er du??

Gruppen sover og spiser inde, men vær klar på 
også at være udenfor.

2 
VORES LEJR 2.0
Er du en af dem...
...der synes, det bedste ved landslejren var opbyg-
ningen af lejrpladsen? Eller er du bare tosset med at 
være på lejr? Vi kigger på det traditionelle lejrliv og 
forbedrer det! Vi bygger den perfekte lejr til os selv. I 
gruppen kigger vi på pioneringsprincipper og tester 
dets materiale samt laver mad over ild og hygger om 
bålet.

Gruppen sover, spiser og laver aktiviteter udenfor.
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4 
3-2-1 DU ER PÅ!
Har du en performer...
...gemt i maven, der bare venter på at shine, så er 
dette gruppen for dig. Vi skal spille musik, lave gøgl, 
spille teater og lave de vildeste lejrbål. Vi forventer 
ikke, at du kan spille på noget instrument eller har 
stået på en scene før. Du skal bare have mod på at 
lære nyt! Når ugen er omme, har du helt sikkert 
fortjent musik- og dramamærkerne på niveau 6 eller 
højere.

Gruppen sover og spiser inde.

6 
FDFITNESS – LEG PÅ ET ANDET 
NIVEAU
Er du den...
...der altid bliver valgt til sidst, når der skal spilles bold, 
eller er du måske den, der altid er på, når der skal 
leges? Så er det her guppen for dig! Vi kan tilbyde en 
uge med leg, både i højden, på jorden, på mountain-
bike og måske til vands, for man kan jo aldrig vide.
Du behøver ikke at kunne løbe 5 km – bare du har 
masser af energi til at prøve noget nyt.

Gruppen sover og spiser inde, men laver aktivi-
teter ude.

8 
ER DU PRIMI NOK?
Vil du være med...
... til at lave mad fra bunden? Kæmpe om råvarerne? 
Og sikre dit hold sejren!? Vi skal lave mad – men ikke 
som vi plejer! For nu fejer vi den traditionelle primi-
gruppe ind under gulvtæppet og prøver noget nyt!
Du skal kæmpe for at løse dagens opgaver. Og I skal 
sammen sikre aftensmaden. Men vid, hver og en af jer 
vil blive udfordret til det yderste, når der skal smages, 
lugtes, føles og ses! Er du klar på udfordringen? Er DU 
primi nok?

Denne gruppe sover, spiser og har aktiviteter udenfor. 

5 
HELTE-AKADEMIET
Den onde superskurk...
...planlægger igen at overtage verdensherredømmet, 
og vi kan ikke længere stoppe ham alene. Vi har brug 
for hjælp fra nye og friske superhelte. På helte-
akademiet vil I komme i skarp superheltetræning, så 
vi kan få stoppet skurken, inden han overtager verden. 
Det er vigtigt, at superhelte tør udfordre sig selv, så 
alle helte, der gennemfører helte-akademiet, er klar til 
at besejre ondskaben i verden – men vi skal skynde os, 
for tiden er knap!

Gruppen sover og spiser ude.

7 
ONDSKABENS VOGTERE

Igennem historien...
...har der altid været kamp mellem det gode og det 
onde. Ondskabens vogtere er sat i verden for at 
beskytte normale mennesker mod ondskabens kræfter. 
Vogterne leder nu efter nye medlemmer til at klare 
denne opgave. Det vil blive hårdt, udfordrende og 
frem for alt øjenåbnende. Er du klar til at blive en del 
af vogterne og beskytte verden mod ondskaben, så 
meld dig til og få en oplevelse for livet!

Denne gruppe sover, spiser og har aktiviteter 
udenfor.



SENIORKURSUS
SLETTEN 
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LDERSGRUPPE 15-18
Fra det halvår du fylder 15 år til det halvår, du fylder 19 år.

NLINE-TILMELDING FDF.DK/TILMELD

URSUSSTED FDF FRILUFTSCENTER SLETTEN

14. - 21. OKTOBER 2017

11FDF UDDANNELSE
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SENIORKURSUS – EN DEL AF DIT 
SENIORLIV!
Du sidder her med indbydelsen til efter-
årets suverænt fedeste oplevelse!
Der er 20 fede grupper til dig, med nye 
idéer og spændende aktiviteter, som er 
klar til at blive udlevet af dig og dine 
seniorbuddies. Du vil danne nye venska-
ber, og de gamle venskaber kan plejes, 
samtidig med at du kan lære en masse 
nye ting!

Alt er selvfølgelig ikke helt nyt. Der er 
traditionerne. Traditionerne der bin-
der os sammen som mennesker. Disse 
traditioner skaber grundlag for det helt 
unikke fællesskab, der opstår på FDF 
Seniorkursus Sletten, og som gør, at du 
med sikkerhed ved, at du er ”villet”. Du 
vil bidrage til et fællesskab, der giver 

mening, og som giver så meget igen, 
når du bare giver lidt af dig selv!
En følelse af at tro på, at du kan, kan 
være dig selv, kan være mere, end da du 
kom, og kan være med til at gøre en for-
skel. Det er en uvurderlig drivkraft, der 
kombineret med de tusinder af idéer, 
der vokser på FDF Seniorkursus Sletten, 
giver et kæmpe skub til FDF, til kredsene 
og til dig som deltager.

Hvert eneste år kan vi som medarbej-
dere med glæde sende mange seniorer 
hjem, som har været med til at skabe et 
godt og givende kursus for sig selv og 
ikke mindst hinanden. Vi mener, at FDF 
Seniorkursus Sletten er med til at give 
unge mennesker (DIG!) et ståsted at 
møde verden fra.

På vegne af alle medarbejderne på FDF 
Seniorkursus Sletten

Kursuslederne
Stine Lundsgaard og Johan Burlund Fink

HAR DU IKKE VÆRET MED FØR?
At prøve at fortælle, hvorfor Senior-
kursus er så fantastisk, er nærmest en 
umulig opgave. For når man prøver at 
forklare det, så forestiller du dig enten 
aktiviteterne, som de ville se ud hjemme 
i din kreds, eller måske sammen med 
dine venner, men på Seniorkursus er det 
bare så meget vildere.

Du er sammen med andre seniorer, der 
alle sammen kaster sig hovedkulds ud i 
de underlige, fantastiske og anderledes 
aktiviteter, som du aldrig har prøvet 
magen til før. Så mange mennesker kan 
virke overvældende den første gang, 
men de fleste aktiviteter vil foregå i 
mindre grupper, og så er det ikke helt så 
overvældende alligevel.

Vi er ekstra opmærksomme på at hjæl-
pe dig, der ikke har været her før. Der er 
mange nye seniorer med hver gang, så 
du er ikke alene om at være ny.
Du vil blive udfordret af dygtige instruk-
tører, der er lige så meget med på leg 
som på læring, og de vil hjælpe dig til 
at få den bedst mulige oplevelse hele 

vejen igennem.
Du vil opleve sammenholdet, når du 
skal løse opgaver, danse og lege med de 
andre.

Du vil få lov at snakke om de ting, der 
ikke altid er plads, tid og lejlighed til 
derhjemme.
Hvis du er i tvivl, om Seniorkursus er no-
get for dig, er der flere ting, du kan gøre 
for at blive klogere. Du kan snakke med 
nogle af dine ledere – de har sikkert selv 
været med engang. Du kan snakke med 
en anden senior, der har været afsted. 
Hvis du ikke lige har en ved hånden, kan 
du helt sikkert finde mange via vores 
facebookgruppe. Du er også velkom-
men til at tage røret og ringe til en af 
kursuslederne og høre, hvad det hele 
går ud på.

Er du stadig i tvivl og synes, at det 
kunne være rart at prøve vores senior-
kursus første gang sammen med en, 
du kender – ja, så ordner vi også det. 
Som ny deltager på FDF Seniorkursus 
Sletten kan du finde en kursusmakker, 
som du gerne vil være i gruppe med. I 

skal vælge de samme grupper OG begge 
skrive i bemærkningsfeltet ved jeres 
tilmelding, at I ønsker at være I samme 
gruppe, fordi en af jer er med for første 
gang.
Vi glæder os til at tage godt imod dig 
for første gang på FDF Seniorkursus Slet-
ten til efteråret!
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GRUPPPER

SÅDAN LÆSER DU BESKRIVEL-
SEN AF GRUPPERNE OG VÆLGER 
DE HELT RIGTIGE FOR DIG!
Læs her for at vælge de tre grupper, som 
passer til dig!
Gruppebeskrivelsen består af to dele:
Første del er en introduktion til grup-
pens tema og univers.
Anden del er en mere konkret beskri-
velse af gruppens aktiviteter: Hvordan 
man sover, spiser, laver aktiviteter, samt 
på hvilke måder du bliver udfordret.
Dette kræver lidt læsning for dig som 

deltager, men forhåbentlig bidrager det 
til en god forståelse for de forskellige 
gruppers indhold, så du kan vælge de 
grupper, som passer allerbedst til netop 
dig.

Hvis du er I tvivl om, hvad gruppe helt 
præcis har fokus på, kan du benytte 
dig af de tre keywords og del to, som 
beskriver gruppen mere konkret, og hvis 
det stadig er uklart, er du velkommen til 
at sende en mail til kursuslederne.
På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at 

imødekomme dine ønsker. Oftest vil du 
få din første eller anden prioritet, men 
hvis gruppeønskerne er fordelt meget 
skævt, vil nogle få deres tredje prioritet, 
så vælg tre grupper du sagtens kunne 
forestille dig at være en del af.
Du får at vide, hvilken gruppe du er 
blevet en del af, i velkomstmailen, som 
kommer ca. to uger inden kursusstart.

2 
JAGTEN PÅ FÆLLESSKABET
Sammenhold, teamwork - En for alle, alle for en!
Forestil dig en verden, hvor du er helt alene. Hvor der 
ingen hjælp er at hente. Hvor du skal klare alt selv. 
Ville du kunne klare dagene? Livet? For hvad sker der, 
hvis ikke vi hjælper hinanden? Hvis vi altid står alene 
og skal klare alt selv? 
I ”Jagten på fællesskabet” skal vi udforske, hvor vigtigt 
teamwork, holdånd og sammenhold er for mennesker, 
og hvad vi kan opnå, hvis bare vi løfter i flok. Hver dag 
nulstilles pointskalaen for gruppen, og kun ved hjælp 
af sammenhold kan gruppen indsamle nok point til 
mad, et sted at sove og andre nødvendigheder. Kun 
ved at løfte i flok kan vi klare os igennem ugen! 

Gruppen sover ude i telt/bivuak/andet. Ydermere spi-
ser gruppen ude og står selv for madlavning. Du skal 
selv kunne transportere din bagage fra soveplads til 
soveplads, men skal ikke gå med den i løbet af dagen. 
Gruppen arbejder med holdånd og teamwork som de 
vigtigste elementer, og søvn samt aktivitetsniveau vil 
derfor afhænge af, hvor godt gruppen arbejder sam-
men og hjælper hinanden med at løfte i flok. Du skal 
dog forberede dig på en fysisk aktiv uge med lidt søvn.

1 
CIVILISATIONERNES KAMP
Strategi, udfordring, lejrliv
Nyt land! Nyt land! Dig og dit folkeslag har hørt rygter 
om et urørt land med masser af råvarer, ressourcer og 
frugtbar jord. Dit folkeslag har levet i et goldt og tørt 
land i flere generationer, men nu er der håb forude. 
Grib jeres nødvendige redskaber og søg ud mod det 
nye, men skynd jer – I er ikke de eneste, der ønsker 
at opbygge jeres civilisation i det ressourcerige land. 
Kampen bliver hård, og der er brug for styrke, strategi 
og store forhandlingsevner - så tag afsted og opbyg 
den største civilisation!
I denne gruppe skal du forvente at blive presset både 
fysisk og mentalt. Du vil blive træt og udmattet, da 
gruppen laver aktiviteter både nat og dag og derfor 
kommer til at sove på skæve tidspunkter. Grup-
pen sover, spiser og laver alle aktiviteter udenfor. 
Aktiviteterne vil være fysisk udfordrende, derfor skal 
du overveje hvorvidt gruppen er for dig, hvis du har en 
skade hjemmefra. Du skal kunne bære og gå med din 
egen rygsæk. Så vælg gruppen, hvis du har lyst til at 
blive udfordret og tænke store strategiske tanker. 

3 
BRANDKADETTERNE
Brand, førstehjælp, adrenalinrus
Du bliver vækket af din pager, der aggressivt kalder dig 
ud af søvnen. Lynhurtigt vrister du dig fri af sengetøjet 
og spæner ned til brandbilen. Liv er i fare, og kun du 
og dine kammerater kan redde dem; men det er ikke 
en ufarlig gerning, og I ved, at det er med livet som 
indsats.
Adrenalinen pumper, hjernen kører på højtryk, og 
hjertet er på rette sted. ER DIT HJERTE OGSÅ PÅ RETTE 
STED? Så meld dig som brandkadet til efteråret, hvor 
SKS Brand og Redning åbner en ny brandstation.
Når vi ikke har vagt, sover vi hele natten – men har vi 
vagt, kan vi aldrig vide, hvor meget eller lidt søvn, vi 
får. Maden leveres til os og spises, når vi ikke er på ind-
sats. Vi bor på brandstationen, hvor vores bagage også 
ligger hele ugen. Aktivitetsniveauet for gruppen vil 
være tårnhøjt, da vi skal træne og redde liv og værdier. 
Gruppens program er således yderst udfordrende både 
psykisk og fysisk. Når du kommer hjem, vil du være 
rustet til at hjælpe med brandsikkerhed og førstehjælp 
i kredsen. 
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5 
DE GÆVE GALLERE
Temaleg, eventyr, lejrliv
Solen skinner, og alt er fint i den lille galliske by, hvor 
vores helte – det er jer – bor. Miraculix er ude at samle 
mistelten til sin trylledrik, og Trubadurix sidder som 
altid og larmer i sit træ. Livet i landsbyen går sin gang, 
og vi skal have vores hverdag til at fungere med både 
nattevagter, rådne fisk, bautasten og almindelige 
festaftener.
Men, som I jo ved, er der et evigt tilbagevendende 
problem, og det er den romerske lejr, Perikum, der 
for nyligt har fået nye forstærkninger og puster os i 
nakken. 
 
Gruppen er en temagruppe, som tager udgangspunkt 
i historierne om Asterix og Obelix. I løbet af ugen vil 
vi være fysisk aktive, både i lege og på længere løb. 
Gruppen vil have en del af sit program fælles med 
Elite di Roma, og de to grupper vil i løbet af ugen have 
direkte konfrontationer på flere forskellige måder, i 
både løb og lege.
Gruppen vil sove og spise ude hele ugen, og vi skal 
kunne bære vores egen bagage en del af tiden.

8 
EVENTYRTID
Fantasi, personlig diversitet, eventyr
Eventyrtid, tag vennerne med, for nu tager slikkara-
vanen afsted… til landet Ooo, hvor et væld af eventyr 
venter på os. Så er du en rigtig helt, bro, prinsesse, 
rockstjerne, videnskabsnørd, eller kan du bare godt 
lide at tage på eventyr, så er det her, du melder dig! Vi 
skal igennem mange forskellige eventyr med mange 
forskellige problemer og endnu flere forskellige måder 
at løse dem på. Vi skal lære, hvordan vi er helte, og 
endnu vigtigere, hvordan vi er forskellige helte. Så kom 
nu med og glæd dig til eventyrtid!

Gruppen sover og laver aktiviteter ude. Der vil ikke 
lægges vægt på madlavning. Man skal være i stand til 
at bære sin egen bagage, men man skal ikke vandre 
med den under kurset. Der vil være nataktiviteter, 
men der vil være tid til søvn. Gruppen arbejder med 
aktiviteter og løb med fokus på personlige styrker og 
interesser. Gruppen har fysisk aktivitet, og det forven-
tes, at man kan klare en længere gåtur med lettere 
oppakning til en enkelt overnatning.  

4 
CREATE AND ESCAPE!
Kreativitet, idéudvikling, camouflage
Forbundskontoret har siden landslejren haft for meget 
overskud af kreativitet og har besluttet at lukke ned 
for al kreativ aktivitet i FDF, da det begyndte at tage 
overhånd. Sikke noget bavl! Vi siger: AL MAGT TIL 
KREATIVITETEN! Men eftersom det nu bliver set ned 
på, er vi nødt til at indoktrinere det kreative i én 
gruppe ad gangen med leg, camouflering og spionage 
– men uden at blive opdaget.
Alle niveauer af kreativitet er værdifulde i oprøret mod 
forbundskontoret, så om du kan strikke sokker eller 
bare er god til at snitte i en pind, er DU vigtig!
 
Gruppen vil arbejde med mange former for kreative 
aktiviteter, lege og udfordringer. Kreativiteten vil blive 
udfordret og udviklet på et niveau, hvor alle kan være 
med. Vi sover hovedsageligt inde, spiser dejlig mad 
fra køkkenet og bærer ikke for meget rundt på vores 
bagage. Der vil både være tid til søvn og eftertænk-
somhed i gruppen, dog også nataktiviteter. I oprøret 
mod forbundskontoret kommer vi til at udforske hele 
Slettens fantastiske område!

7 
TURBOTANTERNE
Madlavning, tanteliv, sammenhold
I denne gruppe fokuserer vi på at tage madmærket 
og stræbermærket så højt som overhovedet muligt. 
En klog mand har engang udtalt “der findes ingen 
sundere kærlighed end kærligheden til mad”, og det 
er vi utroligt enige i. Derfor skal vi fordybe os i madens 
kunst og prøve kræfter med de alternative opskrifter 
og løsninger. Der er kun én ting, der er bedre for en 
tante end at lave mad, det er at lave mad til og hygge 
om andre. Der er intet bedre fællesskab end det, der er 
omkring kødgryderne. 

Som TurboTanter skal vi selvfølgelig lave vores egen 
mad. Vi bestræber os på at lave mad på forskellige 
måder hver aften og udfordre os selv. Vi skal primært 
være ude, når vi laver aktiviteter, og ikke gå langt. Vi 
sover inde og skal derfor ikke slæbe rundt på vores 
bagage hele tiden. Du vil som deltager få erfaringer og 
kompetencer inden for madlavning og opdage, hvor 
dine styrker er i fællesskaber. Vi kan alle lære noget i 
en madlavningsproces, og ikke kun noget om mad. Det 
er udfordrende på kompetencer, men alle kan være 
med. 

6 
ELITE DI ROMA – I KAMP MOD 
GALLERNE
Holdindsats, temaleg, udfordring
OPRÅB TIL DE STÆRKESTE, MODIGSTE OG MEST SKARP-
SINDIGE ROMERE!
Imperiets grænser er under pres, og derfor har Cæsar 
brug for dig! Cæsars nyudråbte hærenhed “Elite di 
Roma” søger krigere, der tør at tage kampen op! Som 
del af denne enhed trænes du op til at blive Roms 
stolthed. Det fortælles fra frontlinjen, at gallerne 
bruger hedenske og ugudelige drikke, der gør dem 
uovervindelige. Dit mod og din styrke vil derfor 
komme på prøve, men står du sammen med resten af 
enheden, vil imperiet bestå!
Ave Caesar!

Denne gruppe er en fysisk aktiv gruppe, der foregår i 
en temaramme fra Asterix og Obelix. Du vil blive testet 
i alle former for aktiviteter og skal derfor kunne gå 10 
km med oppakning uden problemer samt holde til højt 
tempo i aktiviteterne. Der vil forekomme nataktiviteter, 
og du kan forvente nætter med få timers søvn.
Gruppens program er sammenlagt med aktiviteter fra 
De Gæve Gallere, men også aktiviteter for gruppen 
alene. Gruppen sover og spiser ude.
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9 
DET TA’R KUN 5 MINUTTER
Leg, mødeideer, stopur
Du kender det godt, det er midt i mødet, og der er lige 
5 min til overs, inden næste aktivitet er klar.  Hvad skal 
man lave? Anders And-tagfat, Ståtrold eller Slurp? I 
har været på hike, og børnene har gået hurtigere end 
forventet, og I har nu en halv time ekstra. Hvad skal 
man give sig til? Hvor lang tid tager det egentlig at 
vaske op, binde sko, slå telt op eller gå fra DNS til Pub 
og Café? Det ta’r kun 5 min.
I denne gruppe kommer du hjem med en masse nye 
lege og aktiviteter, der er nemme og hurtige. Vi har 
lavet en meget lang liste med aktiviteter på 5 minut-
ter, der skal testes og sorteres i, så du skal finde din 
kreative side frem, når listen skal afprøves og udvides 
med nye (og måske bedre) idéer. Du vil lære at se 
mulighederne og begrænsningerne, når der skal plan-
lægges eller udføres på ganske kort tid. Gruppen sover 
og spiser inde, men leger selvfølgelig ude. Bagage skal 
kunne bæres til sovested.

10 
INTO THE WILD
 Improvise, survive, defeat, persist
Har du nogensinde overvejet, hvor lidt du kan overleve 
med? Ting du i din hverdag tager for givet, kræver 
hårdt arbejde, når det er på naturens præmisser. I 
Into the Wild tager den ubarmhjertige vildmark alt fra 
dig og overlader dig med meget få ressourcer. Du er 
overladt til din kreativitet, evne til at improvisere og 
rå viljestyrke. Det er disse elementer, der skal sørge for 
din overlevelse, for vildmarken vil konstant udfordre 
og teste dig, og hvis du ikke altid er et skridt foran, 
taber du hurtigt kampen. 
I Into The Wild skal du være pragmatisk og tænke ud 
af boksen, for vildmarken byder på mange udfordrin-
ger. Du vil være under et konstant fysisk og psykisk 
pres, da søvn og mad er sjældent og improviseret i den 
barske vildmark. Aktivitetsniveauet er højt, og du skal 
selv bære dine fornødenheder, hvor end du skal hen. 
Gruppen arbejder med simple living og en løsningsori-
enteret og improviseret tilgang til udfordringer. Efter 
dette kursus vil du være mere fortrolig med den barske 
natur og dig selv.

11 
KLATREGRUPPEN
Træklatrebevis, undervisning, naturoplevelser
Gruppen til dig, der synes, aberne i Zoologisk Have 
er de fedeste dyr! Til dig, der har set Tarzan-film 
hundredvis af gange og luret alle tricksene af! Til dig, 
der synes Eiffeltårnet er den fedeste attraktion i Paris! 
Til dig, der synes det fedeste i verden er at gå rundt 
med en klatresele fuld af en masse grej! Til dig, der har 
en trang til at udfordre tyngdekraften! Og til dig, der 
elsker at erhverve nye duelighedsbeviser!
Gruppen beskæftiger sig med klatring, hvor vi i løbet 
af kurset gennemfører sikringsbevis til klatrevæg og 
grundkurset i træklatring. Efter kurset er du i stand til 
at tage ud på egen hånd og klatre i træer og vægge. 
Det forventes selvfølgelig, at du er topmotiveret for 
at lære noget nyt og god til at tage ansvar. Gruppen 
sover udenfor, og store dele af kurset foregår udenfor. 
Vi spiser ligeledes ude, men laver ikke selv maden. 
Gruppen er ikke fysisk krævende, men det kræves 
selvfølgelig, at du er i stand til at klatre. Der er ingen 
nataktiviteter i gruppen. 
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14 
TILFÆLDIGHEDERNES SPIL
Tilfældighed, uforudsigelighed, held
Er du træt af at skulle tage beslutninger hele tiden? 
Har du bare brug for en uge, hvor alt bliver besluttet 
med tilfældighed? En uge hvor du lader terningen 
bestemme og ikke selv har noget at skulle have sagt? I 
denne gruppe vil du lade tilfældigheden beslutte, om 
du skal sove i telt eller bivuak, på tyskerknolden, Gam-
mel Sletten eller måske i en trailer. Hvilken vej skal du 
gå, den hurtige eller den forbi tutten, drej lykkehjulet. 
Beslutninger skal du i hvert fald ikke tage mange af, 
når bare tilfældigheden bestemmer. 

Gruppen tager udgangspunkt i tilfældighed, hvor 
beslutninger som mad, soveplads, aktiviteter og 
gruppernes døgn vil blive bestemt ved forskellige til-
fældighedsmetoder som terningekast, lykkehjul m.m. 
Gruppen sover som udgangspunkt udenfor i enten telt 
eller bivuak. Forplejning vil hovedsageligt blive bragt 
ud. Du skal under dele af kurset kunne befærde dig 
med oppakning uden problemer, og vandring både 
på og udenfor Sletten vil forekomme. Du vil blive 
udfordret både psykisk og til dels fysisk, idet en uge 
med tilfældigheder kan blive mere udfordrende, end 
man forventer. Nataktiviteter kan forekomme.

17 
TOP GUN AKADEMIET
Tema, kommunikation, makkerskab
Danmark har købt 27 nye kampfly, og kamppilotud-
dannelsen nær Silkeborg har øget sit optag! Her er det 
ikke talentet, men viljen der tæller. Du bliver uddannet 
af landets bedste kamppilotinstruktører til at kunne 
flyve de mest avancerede fly i det danske flyvevåben! 
Russerne kan angribe hvert øjeblik, så det er om at 
være klar på et lynkursus inden jeres første vigtige 
mission.  
Hvis du vil kæmpe for dit land, flyve højere end 
skyerne og se godt ud med solbriller, mens du gør det, 
så meld dig til Top Gun Akademiet!

Vi arbejder med brug af temaramme og det at tilpasse 
aktiviteter til en temaramme. Vi vil aktivt bruge 
forskellige kommunikationsformer på kurset. Mange 
af aktiviteterne kommer til at bruge makkerpar frem 
for individuelle eller gruppebaserede metoder. Der 
kommer til at ske ting hele dagen, og det forventes, at 
I er aktivt deltagende. 
Gruppen sover både inde og ude. Man kan godt 
forvente at sove godt, men ikke nødvendigvis nok. 
Madlavning er ikke et fokusområde. Det forventes, at 
du som deltager selv kan bære din bagage og kan gå 
mindst 10 km med det. 

13 
NATURPATRULJEN
#udrykning, #sammenivildmarken #Minhu-
leerutæt

Hjælp! Den er helt galt med naturen! Vi kan ikke redde 
den alene, men har brug for din hjælp. Bøgen kan ikke 
læse sin bog, og stæren har tabt sit K. 

Meld dig på Naturpatruljen, hvis: 
• Du er klar til at rykke ud, når lampen lyser
• Du vil lære om, leve og være i naturen
• Du tør give dig selv til naturen

Kunne du tænke dig at være med, skal du bare se at 
komme afsted.
Vi er ude i den frie natur. Vi ser på fugle og bygger en 
hule. Vi spiser en smule og hører en ugle.
Vi skal på skovtur, travetur og regnvejrstur*. Hvis vi ser 
et dyr i den frie natur, putter vi det ikke i bur, men læ-
rer et par ord om, hvad det spiser, og hvor det bor**.
Vi skal lave mad og finde et bad***. Vi sover mest om 
natten og kører med klatten****. 

Hey´hey Doktor Pjuskebusk
Hey´hey Martin og Ketil
* Vi er aktive og skal gå med egen baggage
**  Vi arbejder med naturmærket
*** Vi sover, spiser og bader udendørs
**** Nataktiviteter vil forekomme

16 
SPACE SURVIVORS
Fantasi, overlevelse, astronautskills
På vores mission for at finde nye territorier styrter 
rumskibet ned på skovplaneten Nettels. De svære 
leveforhold på planeten gør, at vi hurtigst muligt må 
væk igen, men med et totalskadet rumskib skal vi 
finde en ny måde at komme hjem til vores egen planet 
Duloc. Nettels må udforskes, og vi bruger planetens 
ressourcer for at overleve og finde en vej hjem. Det 
hårde klima kræver, at vores astronauttræning er i top, 
så vi kan stå imod de fysiske udfordringer, som Nettels 
måtte bringe.   
Men er vi alene?

På Nettels er alting anderledes. Tyngdekraften og 
klimaet er imod os. Da afstanden til solen er forskellig 
fra, hvad vi er vant til, vil du blive udfordret på søvn. Vi 
spiser, hvad vi kan skaffe, og sover i vores selvbyggede 
lejr i planetens vilde natur. Du skal transportere din 
bagage, og planetens forhold gør, at du bliver fysisk 
presset. Gruppen arbejder med temaramme, kreativitet 
og samarbejde i alle situationer. Gør dig klar til en uge, 
hvor du bliver presset psykisk og fysisk i kampen om at 
komme hjem til Duloc.

15 
SLETTEN EXPLORERS
Vandring, turliv, udfordringer
Er hverdagen for kedelig og grå? Vil du hellere ud i det 
blå med din rygsæk på? Så er Sletten Explorers grup-
pen for dig. Vi skal udforske det smukke søhøjland, 
men skindet kan bedrage – det kan være barskt der-
ude, så det er vigtigt at være velforberedt både med 
sit grej og sine færdigheder. Derfor tilbyder Sletten 
Explorers nu et lynkursus i ekspeditionsforberedelse, 
som vil klæde dig godt på til efterårets og fremtidens 
eventyr. Vel mødt!

På Sletten Explorers skal vi udforske og teste alt, der 
er værd at vide, når du skal på vandretur i Danmark 
og i udlandet. Du vil som deltager få erfaring med 
avanceret turliv og friluftsliv, imens vi arbejder med 
gruppedynamik og lederskab. Vi sover i bivuak eller 
improviserer og laver selv vores mad. Der vil være 
undervisning for at forberede dig bedst muligt til en 
efterårsferie på farten, hvor du kommer til at gå langt 
og længe med en rygsæk pakket til et par dage væk fra 
civilisationen.

12 
LØB FOR LIVET!
Temaløb, strategi, kompetencer
Vil DU på løb for et BEDRE liv? Er du suveræn til løb 
og vild med det gode liv – så er dette gruppen for dig! 
Kan du leve dig ind i ethvert tema, slippe fantasien løs, 
bruge alle dine kompetencer, og er du altid frisk på 
en udfordring, så meld dig til kampen for et bedre liv. 
Kampen hvor du skal tænke strategisk og vide, hvornår 
det er bedst at samarbejde, og hvornår det er bedst at 
tænke på dig selv for at komme frem i livet. 
Gruppen arbejder med temaløb i alle dets afskygnin-
ger. Du skal selv opleve en masse forskellige temaløb, 
men skal også være med til at udvikle løb, som du 
kan bruge hjemme i kredsen. Det forventes, at du kan 
gå minimum et helt døgn med din egen oppakning. 
Gruppen sover ude og laver selv mad. Du vil komme 
til at bevæge dig meget, men der er mulighed for 
selv at variere aktivitetsniveauet. Natteaktiviteter kan 
forekomme.
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19 
DET VILDE WEST
Friluftsliv, western, kvægdrift 
Så går det løs! Det Vilde West kommer til SKS, og du 
har mulighed for at være med! Vi skal være cowboys, 
der lever livet på toppen; drikker ren whisky, skyder 
indianere, spytter med tobak og driver kvæg mellem 
grønne marker. Vi skal lægge jernbaneskinner fra Ny 
Sletten til Æblegården, ride mod solnedgangen på vo-
res flotte gangere og høre mundharmonika ved lejrbå-
let. Problemerne kommer dog, når den sure ranchejer, 
John Dogh, fordriver vores kvæg, og de onde kinesere 
bomber vores skinner for at nå Æblegården først!
 
Som cowboy sover du under åben himmel eller i 
bivuak. Dåsemaden bliver lavet direkte i bålet, og du 
sover med støvlerne på. Al oppakning ligger i sadelta-
skerne eller i lommerne på din frakke. Du kommer til 
at gå en del rundt, og det hårde liv i West lader os ikke 
altid få natten i fred; måske fjenden er nemmest at få 
ram på om natten. Du vil lære at begå dig i en gruppe 
og få nye idéer til, hvordan en temaramme kan gøre 
friluftsliv nyt og spændende. 

18 
CHEYENNESTAMMEN
Kano, indianerliv, anticowboyliv
Brødre og søstre! Store Ulv fra Cheyennestammen 
kalder sit folk til opbrud. Nybyggerne fylder Sletten 
op med deres kvæg og fjollede, store hatte. Det er på 
tide at finde nye jagtmarker! Vi må stå sammen som 
et folk og drage på udforskning langs den farefulde 
vandvej! I kanoer skal vi rejse på opdagelse for at finde 
bedre steder at slå tippipløkkerne i jorden: Steder, hvor 
cowboys’ne ikke er kommet endnu.
I Cheyennestammen skal vi på kanoekspedition i det 
Midtjyske Søhøjlands padleeldorado, på flugt fra Slet-
tens cowboys. Vi skal lære en masse om kanoteknik 
og -forflytning og det at være på tur i kano med en 
gruppe. I løbet af ugen sover vi udendørs. Vi spiser 
også udendørs og færdes ude enten til fods eller i 
kano. Du må kunne bære din rygsæk som minimum 
hen over Sletten, og du skal pakke vandtæt. Det kan 
ske, at vi er vågne om natten, men så får vi tid til at 
sove efter. 

20 
THE ENTERTAINERS
Teatersport, underholdning, musik
Når dampen er oppe, og spillet begynder, er det med 
at have fut i fejemøget og være oppe på stikkerne! Vi 
skal lege med de gode gamle klassikere fra lejrbålet, 
men også gøre os som lejrbåls-trendsættere. Hvad er 
nyt? Hvad er yt? Hot or not? Vi skal blive sketchenes 
Dirch Passer, Rasmus Seebach af March & Lejr og lejra-
visens DR1. Vi tænker ud af boksen og vender det hele 
på hovedet! Med denne gruppe vil I aldrig mere opleve 
et almindelige, forudsigeligt lejrbål. Det bliver hot!

Gruppen beskæftiger sig med materialeudvikling til 
lejrbål, som kan bruges hjemme på kredslejre. Der 
vil blive arbejdet med fornyelse af kendt materiale 
og skabelse af nyt. Gruppen sover inde og laver som 
hovedregel aktiviteter inde, men der kan forekomme 
aktiviteter udendørs. Der spises som udgangspunkt 
indenfor. Gruppen er ikke fysisk udfordrende. Der er 
mulighed for at optræde og lave sceneshow foran 
andre.
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HVEM
Seniorkursus Sletten er for alle seniorer i 
alderen 15-18 år – fra det halvår, man fyl-
der 15 år, til det halvår, man fylder 19 år.

TID OG STED
Start: Lørdag d. 14. oktober 2017 kl. 
16:30 på Svend Åges Mark (bemærk at 
busserne kører fra Skanderborg St. kl. 
16:00).        
Slut: Lørdag d. 21. oktober 2017 kl. 09:30 
på Svend Åges Mark, hvorfra busserne 
kører til Skanderborg St.
Hele kurset foregår på FDF Friluftscenter 
Sletten, 8680 Ry

BEMÆRK
Det er et vigtigt princip for kurset, at 
man deltager i HELE kursusperioden. Det 
betyder, at man f.eks. IKKE kan komme 
senere eller tage hjem før tid, fordi man 
skal noget andet. Kun i helt specielle 
tilfælde kan der dispenseres for denne 
regel af kursuslederne. Almindelige 
begivenheder som arbejde, fødselsdage 
og alle øvrige familiefester er ikke grund 
til at opnå dispensation.

PRIS
Kurset koster i alt 2316 kr. For medlem-
mer af FDF sendes regningen til kred-
sens kasserer, og der skal betales inden 
kurset. Som ikke-medlem af FDF skal du 
betale ved tilmelding.
Alt efter hvor du bor i landet, ydes der 
mere eller mindre rejsegodtgørelse, dvs. 
din kursuspris er lavere, desto længere 
væk du bor fra Sletten. Dette sker auto-
matisk ved tilmelding. Læs mere i FDFs 
kursusprincipper og handelsbetingelser 
på FDF.dk.

TRANSPORT
Vi opfordrer kraftigt til, at du anvender 
kursets fælles bustransport mellem Skan-
derborg St. og Sletten både ud og hjem 
– arrangeret og betalt af kurset.
Du skal selv sørge for at komme til Skan-
derborg St. med planmæssig ankomst 
senest lørdag d. 14. oktober kl. 16.00. 
Hjemtransport fra Skanderborg St. med 
planmæssig afrejse tidligst lørdag d. 21. 
oktober kl. 10.00. Bestil gerne pladsbil-
letten allerede nu.

GRUPPERNE GENERELT
Der er normalt 20-24 deltagere i hver 
gruppe og tre instruktører. Gruppen er 
sammen hele ugen.
Alle grupper lægger vægt på stor over-
førselsværdi fra kursus til kredsarbejde, 
og at teori er koblet op på praksis.
Du vil ca. en måned efter kurset mod-
tage dit kompendie via den mail, du 
tilmeldte dig med.

KURSETS FORMÅL
Seniorkurset er en del af FDFs lederud-
dannelse.

Det er FDF seniorkursernes formål at:
• Møde seniorerne med en vedkom-

mende forkyndelse, der vækker til 
eftertanke.

• Give seniorerne en forståelse af FDFs 
ambition og generelle værdier.

• Styrke seniorernes engagement i 
kredsarbejdet.

• Lære seniorerne en række brugbare 
FDF-færdigheder gennem oplevelser 
og udfordringer.

• Lade seniorerne opleve et stærkt og 
givende fællesskab.

TILMELDING
Tilmeldingen er bindende. Hvis du 
tilmelder dig, og du efter tilmeldingsfri-
sten finder ud af, at du ikke kan deltage 
alligevel, vil din kreds ikke få refunderet 
deltagerafgiften. Tilmeldingen foregår 
elektronisk på FDF.dk/tilmeld.
Husk at tale med din kredsleder og dine 
forældre, inden du tilmelder dig.

TILMELDINGSFRIST
Søndag d. 10. september 2017

VELKOMSTMAIL
Én til to uger før kurset får du en vel-
komstmail med program, en hilsen fra 
dine instruktører og praktiske oplysnin-
ger. BEMÆRK: Deltagerbrevet kommer 
pr. mail (den mailadresse du står registre-
ret med i Carla) og vil også blive lagt på 
hjemmesiden. Hvis du ikke kan finde det 
i din indbakke, så tjek dit spamfilter.

DELTAGERBEVIS
Kurset er en del af FDFs lederuddannel-
se. Du får bevis for din deltagelse tilsendt 
pr. mail ca. to uger efter kurset.

FØLG MED PÅ NETTET
www.FDF.dk/sks
www.facebook.dk/seniorkursus.sletten

KONTAKTPERSONER
Johan Burlund Fink
jbf@fdf.dk
Tlf.: 41 73 11 73

Stine Lundsgaard
stlu1992@gmail.com
Tlf.: 22 81 99 62
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Forrygende fællesprogram
Vi tror på, at der gemmer sig uforglemmelige stjerne-
stunder i et gennemtænkt fællesprogram. Derfor læg-
ger vi på Seniorkurs Vork et ekstra stort fokus på fælles-
programmet og ser værdien i at mødes og arbejde på 
tværs af grupperne.

Når du kommer hjem fra Vork, vil du huske tilbage på 
andagter og gudstjenester, hvor der var tid til ro og 
eftertænksomhed under åben himmel. Du vil huske 
trætheden efter et action-packed løb, de tunge danse-
ben efter en skør fest, og du vil huske de legendariske 
shows med underholdning og lækre beats.
Fællesprogrammet på Vork er af utrolig høj kvalitet - og 
det er her, du oplever fællesskabets sus, et helt særligt 
nærvær og venskaber på tværs.

Vælg din gruppe
Du kan vælge mellem 8 forskellige grupper, som hver 
især har:
• 12-15 deltagere
• 3 kreative og inspirerende instruktører
• Genialt og gennemtænkt program
• Værdifuld inspiration og nervepirrende udfordringer
• Gruppen er sammen hele kurset
• Alle grupper bor tæt og er samlet flere gange hver  dag

I indbydelsen kan du læse om de 8 grupper. For at 
hjælpe dig til at finde den rette gruppe, har vi vurderet 
hver gruppe ud fra tre parametre.

Det betyder symbolerne:

På kurset gør vi alt, hvad vi kan for at imødekomme dine 
ønsker. Oftest vil du få din 1. eller 2. prioritet, men hvis 
gruppeønskerne er fordelt meget skævt vil nogle få 
deres 3. prioritet.  Vælg derfor tre grupper, du sagtens 
kunne forestille dig være en del af.

Du sidder her med indbydelsen til efterårets suverænt 
fedeste oplevelse. Snart mødes over hundrede unge 
mennesker på Vejle station og begiver sig af sted mod 
Vork bakker, hvor vi glæder os til at tage imod jer!

På Seniorkursus Vork er der udover vilde, skøre og tos-
sede oplevelser også tid til fordybelse, til forundring og 
til eftertanke. Du får lov til at snakke om de ting, der ikke 
altid er plads til i hverdagen. Samtidig får du masser af 
ideér med hjem til kredsen og mulighed for at udvikle 
dig selv på mange forskellige punkter.

Seniorkursus Vork er det ståsted, hvor et unikt fælless-
kab og Vork-ånden lever og udleves gang på gang. Det 
opstår ikke af sig selv, men kun når seniorer, instruktører 
og medarbejdere fra hele landet mødes og indgår i et 
forpligtende fællesskab. Vork er et sted, hvor man VIL hi-
nanden, passer på hinanden, accepterer hinanden – for-
skellige som vi er. Vi lærer os selv og andre at kende på 
godt og ondt. Sammen løfter vi hinanden til nye højder!

Vi glæder os meget til at se dig til efteråret.

På vegne af alle instruktørerne på Seniorkursus Vork

Thomas Hundebøll og Esben Thanning-Dahl 
Kursusledelsen

Kompetence: kredsoverførselsværdi, 
specifikke idéer til FDF-arbejdet og 
tilegnelse af konkrete færdigheder.

Udfordring: Puls, højt tempo, fysiske og 
psykiske udfordringer, sved på panden, 
skubben til grænser og nataktiviteter.

Fantasi og kreativitet: Leg, idéudvikling, 
temaramme, design, krea og påhitsom-
hed.
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Sidder du også ofte og overvejer om 
livet kunne være nemmere? 
Lifehacks er vejen til et nemmere og mere kreativt 
liv, hvor du skal opfinde den dybe tallerken.

Vi skal arbejde med at bruge kredsens skrammel 
og forvandle det til lækre materialer. Vi skal arbejde 
med forskellige former for materialer, og life-hacke 
os ud af diverse problemstillinger.
Vi skal også undersøge køkken-lifehacks og dele ud 
af vores bedste tips.

Lifehacks er hvordan man løser hverdagsopgaver 
på en ikke så umiddelbar men klog måde.
Så vil du være med til at lære fede lifehacks og 
endda selv finde på nogle hele verden bør kende 
til?
- Så venter vi på dig i LIFEHACK

Skide smarte hilsner herfra!

Der var engang en bog, som var ble-
vet helt tom for ord. Det skyldes, at både prinser, 
frøer og andet godtfolk var taget ud for at opleve 
den virkelige verden. 
Dage blev til uger, og da tiden var inde til, at de 
igen skulle hjem, var der bare et problem – de ville 
ikke tilbage i bogen. De følte sig glemt af menne-
skefolket, men hvad skulle der nu ske med even-
tyrene, hvis klodshans aldrig skulle spise krage alá 
mudder igen, og ingen prins fik prinsessen og det 
halve kongerige? 

Vil det hele så ende lykkeligt til vores dage ende?  
Kom med til et eventyrlystent efterår, hvor vi skal 
på jagt efter eventyrene, og se om de er så glemte, 
som de føler sig. Vi kan godt love dig, det bliver 
eventyrligt.

3 keywords:
Fantasifuld
Fortryllende
Mageløs

Gruppen sover og spiser:
Ude

80 % 40 % 30 %

3 keywords:
Leg
Innovation
Kreativitet

Gruppen sover og spiser:
Ude

60 % 20 % 70 %

1 Lifehack 2 Once upon
a time
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Har du også tendenser til at være 
den første, der melder sig til underholdningen på 
kredslejren, eller leger du hjulemand på hjuleweek-
enden? Eller går du tilbage, når andre går frem fordi 
du ikke tør? Så lad os arbejde med dine grænser og 
mærkelige tendenser. 

I gruppen vil vi arbejde med forskellige teaterøvels-
er. Alt fra sceneteater til impro-comedy. Hvad virker 
på en scene og hvordan undgår man at publikum 
falder i søvn? Vi skal i løbet af kurset finde vores 
bedste grimasse frem, udforske hinandens skæve 
sider og tør stå ved dumme ideer.  

Gruppen skal løbe rigtig meget og være i små 
lukkede rum med mange mennesker

Toppen af poppen rykker til de 
smukke omgivelser omkring Vork Bakker. 

Vi skal fortolke, spille og nyskabe musikken fra vores 
yndlingsmusikere. En rocksang kan nemt blive til et 
catchy popnummer med lidt kreativitet!

Vi skal lege med sprog, sound og genre, alt det 
imens vi hygger os og nyder hinandens selskab og 
optrædener.

Så elsker du at spille, synge og dykke lidt længere 
ned i musikken, så er det her gruppen for dig!
Det er ikke et krav, at du kan noget specifikt, blot at 
du har lyst til at være med!

*
3 keywords:
Kreativitet
Fordybelse
Fornyelse

Gruppen sover og spiser:
Inde, men tager ud på oplevelse hver dag

80 % 10 % 60 %

3 keywords:
Underholdning
Sjov og ballade
Grænseoverskridende

Gruppen sover og spiser:
Ude

DISCLAIMER:

*Der tages forbehold for pranks 

og andre jokes i gruppeteksten 

såvel som gruppeprogrammet.

170 %* 130 %* 150 %*

4 Toppen af
Poppen3 Dirch og

de andre...
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“Skurkeskolen” har igennem mange 
år udlært de mest diabolske skurke i verden! 

Her har de - gennem benhård træning, lange timer 
på skolebænken, og gennem socialt (ondt) samvær 
- tilegnet sig internationalt anerkendte skurkeevner.
Men nu truer virkeligheden.
Finansminister Gert Griskh (med stumt h) har valgt
at skære i de offentlige ydelser til skolen. Næste år
må skolen derfor lukke, hvis ikke der bliver gjort
noget.  Skolens sidste afgangsklasse (class of fall ‘17) 
er skolens sidste håb. De resterende, sparsomme
midler bruges på at uddanne et kuld af nye skurke,
der kan hjælpe med at redde skolen!
Går du og gemmer på en superskurk i maven?
Måske er du den nye Dr. Doom? Kaptajn Klo?
Gargamel? Hans Gruber? Voldemort? Gru?

Meld dig til Skurkeskolens sidste hold, og hjælp 
med at sikre skolens fremtid!  Hvad venter du på? 
Doktor Karrygul, Miss Evil og Doktor Müller er klar 
til at gøre dig til vores nye topskurk!  (Ond latter) 

PAK MOBIL OG FACEBOOK LANGT VÆK!

Vi skærer helt ind til benet, bogstaveligt talt! 
Vi skal genopdage vores indre natur-mand/kvinde, 
dyste og udvikle vores færdigheder.

For første gang på Vork får den klassiske ‘primi-
gruppe’  et stort sprøjt konkurrence-element lige 
ind i hovedpulsåren. Det bliver en gruppe med 
tid til fordybelse og med et konkurrenceelement, 
der sætter fart over feltet. Efter at have deltaget i 
gruppen får du nye kompetencer og udviklet dine 
eksisterende færdigheder i bål, pionering, samar-
bejde, lejrliv og madkundskab. 

Tilmeld dig gruppen for at udvikle dine friluftsliv 
færdigheder. Uanset om dine bålteknikker er på 
niveau med en pusling eller om du er klar til en 
tur ‘ alene i ødemarken’  er dette gruppen for dig. 
Du udvikler dine kompetencer uanset dit udgang-
spunkt.

ABC: “Vi ses i skoven!”

3 keywords:
Færdigheder
Konkurrence
Nørderi

Gruppen sover, dyster og spiser:
Ude

30 % 40 % 80 %

3 keywords:
Udfordringer
Kreativitet
Fantasi

Gruppen sover og spiser:
        Ude

60 % 60 % 30 %

6 Primidysten5 Skurkeskolen
- helt ind til be

net!
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En tom rygsæk - en uge til at fylde den!

Alle har samme udgangspunkt, vi har intet med os.

En uge hvor du konstant er på farten - på jagt efter 
ting der kan fylde din rygsæk. En uge hvor du er 
ansvarlig for at fylde din og dine venners bagage.
Rygsækken giver dig en uge med fysiske og men-
tale oplevelser.
Kom med og find ud af hvad der fylder din rygsæk 
op og find betydningen af den bagage du har med 
hjemmefra.

Tag din rygsæk på og sørg for den sidder godt - du 
ved ikke hvornår du får den af igen.

Vork specialstyrker søger aspiranter 
til at bekæmpe ondskaben på Vork! 
Skurkene er på fri fod og for at fange dem, har vi 
brug for din hjælp! 

Er du klar på en uges intensiv træningslejr, hvor kun 
de allerbedste og mest toptrænede aspiranter vil 
gennemføre? 
En uge fyldt med eftersøgning, overvågning, kode-
løsning, løb og vigtigst af alt samarbejde? Så søg 
om optagelse nu! 
Gruppen vil være fysisk aktiv gennem hele prog-
rammet og tempoet vil være højt. 

Du skal derfor kunne løbe 3 km, samt være i stand 
til at bære din egen bagage.

3 keywords:
Samarbejde
Udholdenhed
Konkurrence

Gruppen sover og spiser:
Sover på kasernen og spiser efter 
omstændighederne

40 % 80 % 30 %

3 keywords:
Udfordringer
Oplevelser
Personlig udvikling

Gruppen sover og spiser:
Ude

20 % 80 % 50 %

8 Vorks7 Rygsækken
Specialstyrker
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Tid og sted
• FDF Lejrcenter Vork
•  Start på Vejle station: lørdag den 14. oktober kl. 16.00
• Slut på Vejle station:  lørdag den 21. oktober kl. 12.00

Alder
15-18 år (fra det halvår man fylder 15, til og med det
halvår man fylder 19)

Pris og rejse
Kurset koster i alt 2.316 kr. 
For medlemmer af FDF sendes regning til kredsens 
kasserer, og der skal betales inden kurset. 
Ved tilmelding via Flextilmeld udregnes en rejse-
udligning, der fratrækkes kursusprisen. Som ikke-
medlem af FDF skal du betale ved tilmelding.
Læs mere i FDFs kursusprincipper og handels- 
betingelser, som du kan finde på FDF.dk/kursus. 

Tilmelding og deltagerbrev
Tilmeldingen er bindende, hvilket betyder, at 
hvis du efter tilmeldingsfristen finder ud af, at du 
ikke kan deltage alligevel, så vil din kreds ikke få 
refunderet deltagerafgiften. Tilmeldingen foregår 
elektronisk på FDF.dk/tilmeld. Husk at tale med din 
kredsleder og dine forældre inden du tilmelder dig.

Til forældre/kredsleder
Alle unge bør opleve Seniorkursus Vork – den 
tankegang er drivkraften for alle instruktører på 
Vork. Derfor vil vi opfordre jer til at sende jeres 
teenagere af sted – det betaler sig! Seniorkurser 
er med til at fastholde seniorerne og fyre op under 
deres kredsarbejde. 

Deltagerne vil styrke deres kompetencer på en 
lang række områder, som er værdifulde på det 
personlige plan - men også i skolen, på arbejdet og 
ikke mindst i FDF-kredsen. 
I gruppetiden vil de øve sig i samarbejde, idé-
udvikling, debat og mange andre elementer, der 
udfordrer og kan overføres direkte til kredsarbejdet.

Alle kan deltage - også selvom man er den eneste 
fra kredsen. Kredslederen skal sikre, at deltagere 
under 18 år har forældrenes tilladelse til at deltage. 
Glæd dig til at få en glad og energifyldt teenager 
hjem med nye vinkler på tilværelsen.

Kursets formål
Det er FDF-seniorkursernes formål at: 
• give seniorerne en oplevelse af FDF’s værdigrundlag

og lederideal
• møde seniorerne med andagter, der giver eftertanke
• styrke seniorernes engagement i kredsarbejdet
• lære seniorerne en række brugbare FDF-færdigheder

gennem oplevelser og udfordringer.
• lade seniorerne opleve et stærkt og givende

fællesskab

Velkomstmail
Alle tilmeldte deltagere modtager en velkomstmail 
omkring to uger inden kurset med en hilsen fra 
instruktører, program og praktiske oplysninger.
Det er også i denne mail du ser, hvilken gruppe og 
hvilke deltagere du skal på verdens fedeste kursus 
med.

Bemærk: Tjek dit spamfilter, måske ligger velkomst-
mailen dér

Deltagerbevis
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse. 
Du får et kursusbevis for din deltagelse på kurset. 

Følg med på nettet
www.facebook.com/SeniorkursusVork
www.Seniorkursusvork.dk

Hvis du vil vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til 
kursusledelsen:

Thomas Hundebøll, 
Tlf.: 28 45 49 25
thomashundeboell@FDF.dk

Esben Thanning-Dahl
Tlf.: 28 76 31 42
esbentd@fdf.dk 

Tilmeldingsfristen er 10. september 2017
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EN UGE 
FULD AF MUSIK 
OG HYGGE
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DET ER EFTERÅR, HVERDA-
GEN ER TRIST OG GRÅ, OG DU 
 TRÆNGER TIL UDFORDRINGER, 
EVENTYR, SKÆG OG BALLADE 
– OG MASSER AF MUSIK.

Derfor skal du tage på FDF Efterårskursus 
2017 for alle orkestermusikere i FDF! I 
år bliver det helt vildt eventyrligt. Opde-
lingen af kurset i riger og delkursernes 
navne er de samme som sidste år. I år 
laver vi ét stort fælles tema for HELE kur-
set, nemlig HARRY POTTER. Alt dette, og 
meget mere, kan du læse om i denne ind-
bydelse. Så kom og lev en uge som rigtig 
troldmandsmusiker.

På FDF Efterårskursus vil meget dygtige 
instruktører, dirigenter og delkursuslede-
re sørge for, at du og ca. 150 andre unge 
og gamle får en pragtfuld uge i musik-
kens tegn på FDFs største musikkursus!

FDF Efterårskursus tilbyder i år intet min-
dre end fire riger med i alt syv delkurser, 
hvor du kan få undervisning på lige netop 
dit musikalske niveau. Så uanset om du er 
helt ny i kredsens elevorkester eller har 
spillet på dit instrument i mange år – har 
vi et tilbud til dig!

En stor del af kurset vil du være sammen 
med det rige, du har tilmeldt dig. Her 
vil du få undervisning på dit instrument, 
spille i ensemble og stort orkester. Det 
er også i riget, vi hygger, når der ikke er 
fællesprogram. Dine instruktører vil sørge 
for, at du får det helt specielt godt i netop 
dit rige!

Du skal aftale med din orkesterleder, hvil-
ket rige du skal tilmelde dig, og ud fra 
dette vil instruktørerne hurtigst muligt 
finde det bedste delkursus til dig. Dette 
gør, at du havner på det helt rigtige ni-
veau, og får den bedst mulige oplevelse!

Så du tilmelder dig et rige hjemmefra, 
og når du mødes med instruktørerne 
lørdag eftermiddag, finder vi ud af, hvil-
ket delkursus der passer bedst til dig. 
Lørdag eftermiddag bruger vi til, at du 
spiller sammen med instruktørerne, og 
instruktørerne vil så sætte delkurserne 
sammen. Vi kan allerede nu sige, at det 
bliver spændende, og du sikkert vil blive 
udfordret både på en ny stemme og sam-
men med nye kammerater.

Du må meget gerne kontakte kursusle-
delsen, inden du tilmelder dig, hvis du får 
brug for hjælp.

2 
DET GULE RIGE
Sussurando og Calmando 

Dette rige er for dig, der har spillet i flere år og er 
mere rutineret i orkesteret. I dette rige kan man f.eks. 
spille med minimum et par fortegn og arbejder mere 
med klang og intonation. Her vil du lære endnu mere 
om at spille i et orkester samt videreudvikle dit talent 
praktisk og teoretisk.
Dette rige er f.eks. for dem, der er blevet så dygtige, at 
de i hjemmeorkesteret er begyndt at hjælpe de små. 
Her er en god mulighed for at få udfordringer og blive 
en dygtigere musiker selv. Når du ankommer til Det 
gule rige skal du spille sammen med en af de søde 
instruktører, og så sætter instruktørerne dig på et af 
de to niveauer, du passer allerbedst til.
 
Delkursusledere: Julie Sørensen (Sussurando) og 
Jonas Tilsted Hansen (Calmando)

1 
DET RØDE RIGE
Zeloso og Frettando

Dette rige er for dig, der er helt nybegynder eller har 
spillet et par år. I dette rige skal man minimum have 
lidt kendskab til noder, men der er stor fokus på læring 
gennem leg og hygge. Vi har fundet de allersødeste 
instruktører og delkursusledere til netop dette rige, 
så det kan føles helt trygt at tage en uge på kursus 
uden mor og far. I dette rige er der også plads til, at de 
mest rutinerede kan øve sig i basal orkesterdisciplin, 
som f.eks. at spille uden at skrive greb ind i noderne 
og at spille med få fortegn. Når du ankommer til Det 
røde rige, sætter instruktørerne dig på det af de to 
niveauer, du passer allerbedst til.
 
Delkursusledere: Eva Ferlev Jensby (Zeloso) og 
Esther Ferlev Jensby (Frettando)
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Vi har opdelt kurset i riger, for at kursisterne kan spille på det rette delkursus. Vi 
vil gå meget langt inden, og altid i dialog med dig, hvis vi skal overveje flytninger 
mellem to riger.

4
DET LILLA RIGE
Pastoso

Dette rige er for dig, der har spillet i rigtig mange år. 
Her er plads til hygge, kaffe og dejlig musik, helt fri 
for unger. Her har du mulighed for at læne dig tilbage 
og nyde god undervisning i selskab med ligesindede. 
Kursisterne i Det lilla rige betaler ca. halv pris af kur-
susprisen, da kurset først starter onsdag morgen. 

Delkursusleder: Lise Lotte Tilsted (Pastoso)

3 
DET GRØNNE RIGE
Gustoso og Sonore

Dette rige er for dig, der er en erfaren musiker og no-
delæser. Du har meget banderfaring og har overskud, 
når du spiller. Her er der mulighed for deltagelse i 
ekstra workshops, som du kan vælge ud fra interesse-
felt – dette kunne f.eks. være Music Mind Games eller 
direktion, alt sammen noget som du kan bruge efter 
kurset hjemme i kredsen.
Dette rige er lidt anderledes med optagelsesprøve, 
fordi alle som udgangspunkt tilmeldes Gustoso – 
men du skal lørdag eftermiddag spille for et par 
instruktører, så de sammen kan afgøre, hvem der i 
år skal udgøre kursets højeste niveau, Sonore. Noder 
til fordelingsprøven bliver sendt til dig i god tid. På 
Sonore venter de største udfordringer, og derfor er 
dette delkursus for de ekstra motiverede musikere. Det 
forventes, at du altid møder til tiden og har en blyant 
med til prøverne. Der er obligatorisk instruktøruddan-
nelse som en del af kurset. Her lærer du, hvordan du 
selv skal undervise andre i hjemmeorkesteret. 

Delkursusledere: Heidi Bak Nielsen (Gustoso) og 
Lars Wiberg (Sonore)

Om riger og delkurser
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TID OG STED
Kurset finder sted fra lørdag d. 14. 
oktober 2017 kl. 14.00 til fredag d. 
20. oktober kl. ca. 22.00. Adressen er 
Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 
7100 Vejle

PRIS
2.195 kroner for en hel uge og 1.395 
kroner for en halv uge.
Medlemmer af FDF vil få støtte til trans-
port.

MÅLGRUPPE 
Alle FDFere, KFUMere, gardere eller alle 
andre, der spiller på et brassband-instru-
ment, i tamburkorps eller på slagtøj, er 
velkomne. Er du ikke FDFer, pålægges et 
gebyr på kr. 200,- ved tilmelding.

ARRANGØR
FDF Landsforbundet med støtte fra FDF 
Orkesterudvalg.

KURSUSLEDERE
Jan Olav Skogøy, tlf. 31 54 00 53,  
e-mail: jan@skogoy.dk

Lise-Lotte Tilsted, tlf. 23 46 11 66,
e-mail: ligot@holb.dk

FORMÅL
Med udgangspunkt i FDFs ambition er 
kursets formål at dygtiggøre FDFs musi-
kere og inspirere til gode musikoplevel-
ser i kredse og orkestre/tamburkorps. 
FDF giver børn og unge et ståsted at 
møde verden fra gennem relationer, tro, 
leg og samfundsengagement.

FÆLLESPROGRAM
Efterårskurset er også fællesoplevelser 
sammen med resten af kurset. Vi spiser 
sammen og har fælles velkomstaften, 
Massed Band (alle deltagere spiller 
samtidigt), gudstjeneste, festaften og 
selvfølgelig den store afslutningskon-
cert. Derudover mødes vi hver dag efter 
aftensmaden til fælles aftenandagt. 
Morgensang foregår i rigerne. Årets 
tema er ”HARRY POTTER”, og vi vil 
gerne, at alle klæder sig ud til festafte-
nen torsdag. Der vil stå meget mere om 
dette i dit deltagerbrev, som kan ses på 
www.fdf.dk/efteraarskursus ca. ti dage 
før kursusstart.

PÅ OPDAGELSE I VEJLE 
– FRIEFTERMIDDAG
Instrumenterne ligger stille tirsdag 
eftermiddag, hvor du vil få tilbudt 
forskellige valgmuligheder som f.eks.: 
bytur, biograftur, hygge på skolen og 
lign. Programmet kan ses på
FDF.dk/efteraarskursus ca. ti dage før 
kursusstart.

AFSLUTNINGSKONCERTEN
Kursets finale bliver den store afslut-
ningskoncert. Her er din familie, FDFere 
og andre interesserede velkomne til at 
se og høre, hvad vi har arbejdet med i 
løbet af kurset. Afslutningskoncerten er 
gratis og bliver afholdt:

Fredag d. 20. oktober kl. 18.30 – 22.00 
på Rosborg Gymnasium.

OVERNATNING
På skolen i klasselokaler – der er dog 
mulighed for overnatning på hotel/
vandrehjem for deltagere over 18 år. Her 
har man selv ansvar for bestilling, og 
betaling er for egen regning.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens om-
råde.

TRANSPORT 
Der er ingen fællestransport hverken til 
eller fra kurset. For medlemmer af FDF 
ydes tilskud til transport fordelt på de 
otte landsdele i FDF. Prisen beregnes ud 
fra landsdelens gennemsnitlige afstand 
til Vejle. Rejsegodtgørelsen fratrækkes 
automatisk ved tilmelding.     

Har du spørgsmål om rejsegodtgørelse, 
så kontakt FDFs forbundskontor:
E-mail: fdf@fdf.dk eller tlf. 33 13 68 88

DELTAGERBREV
Ca. ti dage før kursets start kan du på 
FDF.dk/efteraarskursus finde deltager-
brev, ugeprogram, dit eget delkursus-
brev og alle andre praktiske oplysninger. 

DELTAGERBEVIS
Kurset er et led i FDFs lederuddannelse, 
og du får et bevis for din deltagelse.

TILMELDING
Tilmelding skal ske senest d.
15. september 2017 via FDF.dk/tilmeld 

FDF UDDANNELSE • EFTERÅRSKURSUS
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BEGYNDERKURSUS
Kurset er første del af FDFs træklatreud-
dannelse. Her opbygger du en grund-
læggende viden inden for træklatring og 
lærer om klatreudstyr, rebteknikker og 
trætyper. Kursets varighed er 18 under-
visningstimer, svarende til en weekend.

KRAV TIL DELTAGELSE
• Du skal være fyldt 15 år eller gå i 9. 

klasse for at kunne deltage. Deltagere 
under 18 år skal have forældretilla-
delse.

• Du behøver ikke have nogen viden om 
klatring, inden du begynder på begyn-
derkurset.

INSTRUKTØRKURSUS
Kurset bygger videre på det, du lærte 
på begynderkurset, så du med træning 
og yderligere selvstudier hjemme kan 
komme videre i FDFs klatreuddannelse. 
Du vil blandt andet lære at håndtere 
nødsituationer og begynde at forberede 
dig til eksamen. Kursets varighed er 
18 undervisningstimer, svarende til en 
weekend.

KRAV TIL DELTAGELSE
• Du skal have gennemført begynder-

kurset eller have opnået et tilsvarende 
fagligt niveau på anden vis. Derudover 
skal du beherske og have erfaring i 
alle aspekter af Klatresamrådets norm 
for begynderkurser i træklatring. Den-
ne erfaring opnås kun ved træning. 
Det anbefales, at du mellem begynder-
kurset og instruktørkurset har klatret 
mindst 30 reblængder og har etableret 
mindst 50 topankre/standpladser. Der 
bør være ca. seks måneder mellem 
begynderkurset og instruktørkurset.

• Forud for kurset bør du have læst 
Klatresamrådets kompendium i træk-
latring.

• Du skal være fyldt 15 år eller gå i 9. 
klasse for at kunne deltage. Deltagere 
under 18 år skal have forældretilla-
delse.

EKSAMINATIONSKURSUS
Kurset er et repetitions- og eksaminati-
onskursus. Kursets første del er repe-
tition af det, du har lært tidligere på 
klatreuddannelsen. Kursets anden del er 

eksaminationen i pensum som træklatre-
instruktør under Klatresamrådet. Kursets 
varighed er 18 undervisningstimer, 
svarende til en weekend.

KRAV TIL DELTAGELSE
• Du skal have gennemført instruktør-

kurset for at deltage i dette kursus. 
Det anbefales, at du mellem instruk-
tørkurset og eksamen har klatret 
mindst 30 reblængder og har etableret 
mindst 30 topankre/standpladser/red-
ningsprocedurer. Der bør være ca. seks 
måneder mellem instruktørkurset og 
eksamen. Da bogen Kompendie i træk-
latring er pensum til eksamen, skal 
du have et dybdegående kendskab til 
indholdet i bogen.

• Forudsætningen for at gå op til eksa-
men som træklatreinstruktør er, at du 
har et gyldigt bevis for deltagelse i et 
12-timers-førstehjælpskursus.

• Du skal være fyldt 18 år for at gå til 
eksamen.

PRIS OG REJSEREFUSION
Kurset koster 1684 kr., som opkræves 
kredsen. Ekstraprisen for eksaminationen 
fordeles på tre kurser. Derfor er klat-
rekurser dyrere end almindelige FDF-
weekendkurser. Der ydes rejseudligning 
efter FDFs gældende rejseudligningsbe-
tingelser.

TILMELDING
Tilmelding sker via FDF.dk/tilmeld. 
Tilmeldingsfristen for begynder- og 
instruktørkursus er 14 dage før kurset. 

Tilmeldingsfristen for eksamen er seks 
uger før kurset. Deltagerbrev med prakti-
ske informationer udsendes per mail ca. 
ti dage før kurset.

Tilmeldingerne behandles ud fra et 
princip, hvor klatre-makkerpar optages 
først for at sikre, at der er mulighed for 
hjemmetræning. Det anbefales, at man 
ikke tilmelder sig, hvis man ikke har en 
klatremakker. Klatremakkeren behøver 
ikke være fra samme kreds, men det 
anbefales, at man har en makker, som 

bor relativt tæt på én, så man kan træne 
ofte. Ligeledes arbejdes der på at lave 
geografisk spredning, når der optages 
kursusdeltagere for at sikre, at der frem-
over kan udbydes klatreaktiviteter rundt i 
alle landsdele. Ellers efter først-til-mølle-
princippet.

YDERLIGERE INFO
Klatresamrådets normer og kompendium i 
træklatring kan findes på dansktraeklatrefor-
ening.dk. Du kan læse mere om uddannelsen 
og klatring generelt på FDF.dk/klatring.

Kontakt: klatring@fdf.dk

BLIV TRÆKLATREINSTRUKTØR... 
...ved at gennemføre FDFs klatreuddannelse. 

Uddannelsen består af et begynderkursus, et 

instruktørkursus og et eksaminationskursus 

fordelt over tre weekender med et halvt års 

mellemrum. Efterårets klatrekursus ligger d. 

6.-8. oktober 2017. Typen af kursus afhæn-

ger af deltagernes niveau. Læs mere om de 

enkelte niveauer nedenfor.

På et klatrekursus lærer du om teknikker til 

sikker træklatring. Efter endt eksamen er du 

træklatreinstruktør og må stå for træklatre-

arrangementer for børn. 

På et klatrekursus er der typisk kun tre-fire 

deltagere per instruktør. Som deltager vil 

du derfor være meget "på" og have meget 

instruktørtid, så du får mest muligt fagligt 

ud af kurset og får en grundig indføring i 

kursets pensum. Klatrekurserne arrangeres 

under FDFs friluftsudvalg og følger Klat-

resamrådets normer for træklatring. Vær 

forberedt på, at kurserne gennemføres 

udendørs uanset vejret.
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EASTERCOURSE
Internationalt kursus i Finland

25. MARTS - 1. APRIL 2018
Vil du møde unge ledere fra hele Europa? Og vil du 
blive klogere på hvordan vi åbner vores FDF kredse op 
for nye mennesker?  På kurset kan du sammen med 
60 andre unge fra hele Europa bruge en uge på leg, 
læring og international indsigt. Kom med og mød dine 
nye europæiske venner!

Alder: 18-25 år

RANFTTREFFEN
Tur til Schweiz

16.–17. DECEMBER 2017
‘Ranftreffen’ er en helt speciel oplevelse. Hvert år hos 
FDF’s venner i Schweiz samles 1000 unge og går sam-
men til ’Ranftschlucht’, hvor man sammen fejrer julen 
udenfor kl. 02:30 om morgenen med masser af stea-
rinlys og musik, og forhåbentlig sne. Man starter tidlig 
aften, og mens man går diskuteres der, man deler 
idéer, leger og deltager i forskellige workshops. Efter 
fejringen går man sammen tilbage og oplever nattens 
mystik, til sidst slutter man af med morgenmad.

Alder: 9+

WORLD CAMP
Tre ugers international lejr.

JULI – AUGUST 2018
I sommeren 2018 har du chancen for at tage på World 
Camp sammen med 60-70 andre unge fra hele verden! 
I skal være afsted i tre uger, hvor I både har workshops 
og laver frivilligt arbejde på lokale projekter. I skal bl.a. 
arbejde med FN’s Bæredygtighedsmål om ansvarlig 
forbrug og produktion. Sted annonceres senere.

Alder: 18+

EURO COURSE
Internationalt kursus på Malta

31. JANUAR - 4. FEBRUAR 2018
Eurocourse er sagen for dig, der er færdig med 
seniorkurser, men har lyst til nye oplevelser og mod 
på nogle tværkulturelle dage i godt selskab. Mød nye 
mennesker fra hele Europa, imens I arbejder med 
temaet ‘mediekendskab’.

Alder: 18+

MINGLABAR MYANMAR-REJSER
Voksenrejse, Outdoorrejse, Task Force 

JANUAR & OKTOBER 2018
Minglabar Myanmar giver dig en enestående mulighed 
for at møde ‘Det gyldne land’, Myanmar, på en måde, 
kun få har oplevet! På voksenrejsen oplever du kultur 
og historie, og på outdoorrejsen får du mulighed for at 
give den gas med friluftsliv! Som en del af
Task Force kommer du til at møde og arbejde
sammen med lokale frivillige.

Alder: 18+
Læs mere på minglabarmyanmar.dk



35INTERNATIONALE KURSER • FDF UDDANNELSE

KONTAKT OS 
Formand for Internationalt 
Udvalg
Dennis Jim Fredriksen, 
 dennisjim@fdf.dk

Tilmeld dig vores nyhedsmail 
og modtag indbydelser og in-
ternationale nyheder. Skriv til  
crossculture@fdf.dk

AKTUELLE INDBYDELSER OG 
INFO OM TILMELDING FINDES 
PÅ CROSSCULTURE.DK



FDF UDDANNELSE36


