
Efterårskurser for seniorer
28. -30. september 2018 på Sletten

LUDU

Introkursus
Er du lige blevet senior i kredsen? Virker verden af FDF pludselig 
super spændende men også en smule overvældende? Så er dette 
kurset hvor du får en god start på seniorlivet i FDF.

Målgruppe
Seniorer, som har gennemført Ung 1 i kredsen, som lige er blevet 
seniorer, og som ikke har erfaring med uddannelse i FDF.

Fokusområder
Nye venner, indblik i FDF-uddannelse, sjove oplevelser, 
lederværktøjer

Kompas - Relationer
...og fat så din makker i armen... 

Husker du også alle de gode stunder ved lejrbålet, de gode snakke på 
vandreturen, eller lederen som trøstede dig når du havde hjemve?

I følge FDFs værdier er FDF et frirum, hvor børn og unge glæders, 
oplever og vokser i mødet md ledere, der har noget på hjerte.  På 
dette kursus får du værktøjer til at skabe gode stunder til at opbygge 
værdifulde relationer med kredsens børn og unge.

Målgruppe
Seniorer, der er i gang med mesterlære i kredsen og som gerne vil 
dygtiggøre sig i relationer

Fokusområder
Samværsformer, lederroller, individer og grupper, kommunikations-
strategier
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Ung 3
Er du ved at være ledermoden? Har du været i mesterlære hjemme 
i kredsen, og mangler bare de sidste værktøjer til at være klar til at 
give kredsen et nyt skud energi? På Ung3 afslutter du den grun-
dlæggende lederuddannelse med et brag og får gode oplevelser 
med 
hjem til endnu mere FDF.

Målgruppe
Seniorer, som er færdig med mesterlæren i kredsen, som udgang-
spunkt er fyldt 18, og er klar til at blive leder

Fokusområder
Det gode FDF-møde, FDF som idé, FDFs struktur, lederudvikling, 
idégenerering

Alt det kedelige
Tid
Start fredag d. 28. september kl. 19.00
Slut søndag d. 30. september kl. 15.00

Sted
FDF Friluftscenter Sletten, Limbbjerggård
Bøgedalsvej 20 
8680 Ry

Pris
420 kr. pr. deltager - Opkræves af kredsens kasserer efter kurset

Tilmelding
https://flexbillet.dk/fdf/event/98zq0e
Sidste frist for tilmelding fredag d. 14. september 2018 kl. 23.55

Spørgsmål og kontakt
Kursusleder: Anne Katrine Timmermann Olesen
luduld2@gmail.com
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