
Internationalt Påskekursus i Danmark - Tag med! 

Mød unge ledere 
fra hele Europa!

INTERNATIONALT PÅSKEKURSUS 
Kurset er et internationalt lederkursus for unge mellem 18 
og 25 år fra hele Europa. Her får du mulighed for at udveksle 
erfaringer med andre unge og for at tænke FDF og ungdoms-
arbejde i et større perspektiv. 
Kurset foregår i 2017 i Danmark, i Søborg-hytten ved Horsens, 
og der er ca. 60 deltagere med. Deltagerne er med til at 
forberede og afvikle forskellige dele af programmet for 
hinanden. Der vil både være program i de fede rammer ved 
Søborg-hytten og oplevelser i området omkring. Vi skal blandt 
andet på byløb og en tur til Sletten.

Deltagerne kommer fra forskellige lande, kulturer og kristne 
trosretninger, så du får prøvet dine synspunkter af og udvidet 
din horisont i diskussionerne. Der bliver også tid til at hygge, 
lege og grine sammen. 

At tage på Internationalt Påskekursus kræver mod på at prøve 
noget nyt, også selvom det foregår i Danmark. Til gengæld 
kommer du hjem rig på oplevelser, idéer, ny viden om dig selv 
og venner spredt ud over Europa. 
Du vil helt sikkert komme hjem med en international ople-
velse. Kurset handler nemlig om kulturudveksling og fokus vil 
ikke kun være på Danmark og FDF, men på alle de deltagende 
organisationer og lande.

Temaet for kurset er ”Playing our way to democratic participa-
tion”. Vi skal lære, hvordan man gennem leg kan lære om og 
af hinanden på tværs af kulturer. Fokus vil være på, hvordan 
leg kan bruges til at skabe deltagelse og medborgerskab på 
tværs af Europa. 

2017

INTERNATIONALTPÅSKEKURSUS9. - 16. april

INTERNATIONALT PÅSKEKURSUS 2017 ER EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT FÅ EN FÆLLES OPLEVELSE MED EN 
GRUPPE UNGE FRA HELE EUROPA, OG MØDE FREMMEDE KULTURER HELT TÆT PÅ. VI SKAL SPISE, LEGE, LÆRE OG 
GRINE SAMMEN, OG DU FÅR RYGSÆKKEN FYLDT OP MED NYE OPLEVELSER OG INSPIRATION TIL FDF-ARBEJDET.



PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING
FORMÅL 
At unge fra kirkelige børne- og ung-
domsorganisationer i Europa kan mødes 
og udveksle metoder og ideer
til brug i deres arbejde. Samarbejde, 
interkulturel forståelse, debat og for-
kyndelse er nøgleord. Stemningen på 
kurset er i høj grad præget af deltager-
nes forskellige holdninger, baggrunde 
og traditioner. Andagter, lege, mad og 
musik er sammensat på tværs af natio-
nalitet og kultur. 

TID OG STED 
9. april - 16. april 2017
Kurset starter lørdag d. 9. april i Søborg-
hytten ved Horsens, hvor deltagerne fra 
FDF og resten af de mange ungdomsor-
ganisationer mødes for at bruge en uge 
sammen på leg og kulturudveksling.

DELTAGERE 
Ledere mellem 18 og 25 år. Der er 
kun plads til ca. 8 FDFere ud af de 60 
pladser på kurset. Deltagere der ikke har 
deltaget på EasterCourse før prioriteres 
derfor først. 

PRIS OG REJSEGODTGØRELSE 
Kurset koster 2317  kr. (der kan forekom-
me ændringer). 
Kredsens kasserer får en regning for din 
deltagelse efter kurset, hvor rejsegodt-
gørelse automatisk er modregnet jvf. 
FDFs generelle retningslinjer for rejse-
godtgørelse, som kan findes på FDF.dk 

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. februar 2017. Senest i 
uge 8 får du besked, om du er optaget. 

DELTAGERBREV 
Senest 1 uge før kursets start får du et 
deltagerbrev med program og alle prak-
tiske oplysninger. 

KONTAKT
Kursusleder
Peter Alkjærsig
peter.alk@hotmail.com
29 60 31 46




