
TILMELDING PÅ FDF.DK/TILMELD

24.-28. MARTS

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 op-
start på FDFs lederuddannelse 

DET SKER PÅ
Hardsyssel Efterskole 
Hardsysselvej 2, Vejrum 
7600 Struer

HVORNÅR 
Kurset begynder torsdag d. 24. marts 
kl. 14.00, hvor alle mødes på Struer 
Station.
Kurset slutter igen mandag d. 28. 
marts kl. 9.30 på Hardsyssel Efter-
skole, hvorfra der vil være transport 
ind til Struer Station, så man kan nå 
et tog fra kl. 10.00.

FÆLLESTRANSPORT
Der bliver arrangeret transport mel-
lem Hardsyssel Efterskole og Struer 
Station. 
Ved ankomsten torsdag mødes vi 
alle ved Struer Station. Mandag, når 
du skal hjem, er der mulighed for at 
blive hentet på Hardsyssel Eftersko-
le, eller du kan benytte fællestrans-
porten til Struer Station. 
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 el-
lers skal på kursus, hvilke instruktører 
du skal have, hvad du skal medbringe 
og andre praktiske informationer.

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

PRIS
Prisen for kurset er 995kr. Efter kur-
set opkræves beløbet hos kredsens 
kasserer. 
Der ydes ikke rejseudligning, så tog-
billetten kommer oveni. 

TILMELDING
Du skal tilmelde dig senest tirsdag 
d. 1. 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,
Anna Ebbensgaard og
Alma Skjold Knudsen.

Kontakt Anna og Alma:
Mail:  geaa@hardsyssel.dk
Tlf.: Anna: 61 77 19 18 
 Alma: 21 38 90 41

PÅSKEN 2016Er du seniorvæbner og længes efter udfordringer, ople-velser og fællesskab, så er SENIORVÆBNERKURSUS PÅ HARDSYSSEL lige noget for dig!
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GRUPPER
På kurset foregår en stor del af programmet i grupper. Du bliver 

en del af en gruppe, som skal være sammen hele kurset. 

VÆLG 2 GRUPPEØNSKER ud af de 6 grupper på kurset.

1: HE TODAY
Godaften og velkommen til HE Today. Har du altid ønsket 

dig, at rapportere spændende og vilde nyheder ud til folket? 

Så er det her gruppen for dig! Vi skal arbejde med vores helt 

egen TV-avis og opsnuse nyhederne på kurset. Du behøver 

ikke at være foran kameraet, da vi også har brug for kursets 

bedste kamerafolk og klippere. Gør dig klar til en uge med 

nyheder, kameraer og interviews!

Gruppen sover og spiser inde.

Personlig udvikling • Fysisk aktivitet •

Leg og fantasi • •  Kreativitet • • •

2: HOLLYWOOD
– THE IMPOSSIBLE MADE POSSIBLE
Har du også altid drømt om at være med i din yndlings-

film? Lege spion sammen med James Bond eller være med 

til at spille quidditch sammen med Harry Potter? Så er 

denne gruppe lige noget for dig! Sammen vil vi gennem 

leg og fantasi udforske de fantastiske verdener kendt fra 

Hollywood.
Gruppen sover og spiser ude.

Personlig udvikling • Fysisk aktivitet • •

Leg og fantasi • • • Kreativitet • •

3: GANG OF RYTHM
Velkommen mine damer og herrer til storbyen, drømmenes 

by; hvor hverdagens rytme altid kan høres. Hør hvor auto-

mobilerne brøler afsted og hvor de spanske piger synger. 

Hør hvordan musikerne får gadens folk til at danse, som 

havde de aldrig gjort andet. 

Er du vild med musik og spænding? Så grib din guitar, brug 

din bas, og syng af lungernes kraft - for nu skal vi på eventyr 

efter skatten som musikken gemte! 

Gruppen sover og spiser inde, men der vil forekomme fysisk 

aktivitet både ude og inde.

Personlig udvikling • • Fysisk aktivitet • •

Leg og fantasi • • • Kreativitet • • •

 

https://www.facebook.com/HEkursus  

4: WORLD WILD! 
Vil du med på en rejse? Et eventyr i al verdens lande, hvor 

du oplever forskellige kulturer og levevilkår. Det bliver både 

luksus i Dubai og hårdt i Afrika. Vi tager dig i påsken med 

rundt i lande du aldrig drømte du skulle besøge, og prøver 

at leve som indbyggerne. Skal du bo i en lerhytte, et telt 

i Canada, et stort italiensk residens eller et slumkvarter i 

Indien? Skal du spise pizza, madbananer, leverpostej eller 

sushi? Er du skolebarn i Uganda, businesswoman i Kina el-

ler fisker på Grønland. Book din billet og tag med ”World 

Wild!” rundt i hele verden. 

Gruppen sover og spiser ude.

Personlig udvikling • • • Fysisk aktivitet • •

Leg og fantasi • • • Kreativitet •

5: KUNST FRA 0 TIL NU!
Malede hulemændene kun med hænderne? Hvordan kunne 

Mona Lisa sidde stille så længe? Og hvor street skal man 

lige være for at lave street art?? Alle de spørgsmål og man-

ge flere kan du finde svarene på når vi tager på rejse i ‘Kunst 

fra 0 til nu!’.
Vi skal på en rejse gennem kunsthistorien, hvor vi møder 

de teknikker, udfordringer og oplevelser de store kunstnere 

har stået overfor. Vil du gøre gode idéer bedre og rykke dine 

grænser ud over kunstens rammer, så tilmeld dig ‘Kunst fra 

0 til nu!” - NU!

Gruppen sover og spiser inde.

Personlig udvikling • • Fysisk aktivitet •

Leg og fantasi • • • Kreativitet • • •

6: VALGET
Hvem skal have frokost? Hvor skal vi sove? Hvornår står 

vi op? Hvem skal tage valget og på hvilken måde? Dette 

er blot nogle af de spørgsmål, der hver dag skal tages stil-

ling til i Valget på HE. I påsken får du mulighed for at tage 

stilling og vælge din egen skæbne. Du vil blive testet både 

fysisk og psykisk når evner som udholdenhed og overblik vil 

blive sat på prøve. Bare husk på, man kender aldrig konse-

kvensen af sine valg, og nogle gange er det ikke engang dig 

selv der tager dem!

Gruppen sover og spiser hvor skæbnen tillader det.

Personlig udvikling • • • Fysisk aktivitet • • •

Leg og fantasi • •  Kreativitet •

VI SES PÅ HARDSYSSEL


