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Tilmeld

FDFL NDSDEL7

dig på

MÅLGRUPPE

Alle unge fra 8. klasse og opefter med
interesse i FDF.
 Blå port giver en udvikling af sociale
kompetencer gennem hygge og fællesskab.
 Blå port giver et stort netværk af venner med store kompetencer, visioner
og idéer.
 Blå port giver dig evnen til at benytte
andres og dine egne styrker og forskelligheder.
 Blå port giver dig redskaber til det
daglige kredsarbejde.
 Blå port lærer dig om konflikthåndtering ledere imellem og leder og børn
imellem.
 Blå port lærer dig at lave forkyndelse
gennem leg og fantasi.

VÆLG DIN GRUPPE

Blå Intro: 14 år
Senior start: 15-16 år
Ledersnart: 16-17 år
U3 de Luxe: 17-18 år
18+: 1
 8 år - og når man har været på U3
de Luxe - til og med man er 20 år.

BLÅ INTRO

Er du 14 år og går i 8. klasse, skal du
vælge gruppen Blå Into, som er første
kursusdel af Blå Port.
Går du rundt med en tanke om at blive
assistent? Har du bare lyst til at møde
en masse nye mennesker? Og få en fed
oplevelse?
Vi skal have det sjovt i denne gruppe,
men vi skal også gennem en masse ting
som f.eks.:
 FDFs opbygning
 Assistent-idealet
 Lege
 Forkyndelse

SENIORSTART

Er du 15 eller 16 år, og har du været på
Blå Intro, skal du vælge Seniorstart.
Kurset er for dig som enten snart skal
være assistent eller har været assistent
et enkelt år eller mere, og som ønsker at
vide noget mere. Da du var pilt, vidste du
godt, hvem der var den ‘fede’ assistent/
leder i klassen - men er du nu selv den
perfekte?
Vi dykker dybt ned i assistentidealet og
udfordrer dig på kerneværdier i rollen
som kommende leder.
Du vil endvidere blive introduceret for:
 Gennemgang af biblen
 Udarbejdelse af assistentideal
 Deltagelse og udfordring af assistentrollespil

LEDERSNART

Er du 16 eller 17 år, og har du været på
Seniorstart, skal du vælge Ledersnart.
Vi er ikke bange for at debattere, uddybe og analysere vigtige aspekter af
det at være leder i FDF. Krydret med en
masse praktiske aktiviteter og kreative
indspark bliver du inspireret til mere
godt FDF-arbejde hjemme i kredsen.
Vi sammenligner erfaringer og går i
dybden med spændende emner som:
 Værdigrundlag og lederrollen
 Møde- og weekendplanlægning
 Lege og fantasirammer
 Forkyndelse - hvor vi laver vores egen
 Idéudvikling og brainstormning

U3 DE LUXE

Er du 17 eller 18 år, og har du været på
Ledersnart, skal du vælge U3 de Luxe.
Vil du opdage betydningen af samarbejde og se på din egen og andres rolle
i lederflokken. Så er dette kurset for dig.
Vi har fokus på:
 Kristendom og forkyndelse
 Kommunikation
 Projektstyring
 Din rolle som leder
 FDF som organisation
Kursusmodulet er en del af FDFs grundlæggende lederuddannelse.

18+

18+ er kurset for dig, mellem 18 og 20
år, som har afsluttet U3 de Luxe eller
bare ikke kan få nok af Blå Port.
Måske tror du, at der ikke er mere man
kan lære om lederuddannelse i FDF
bare fordi man er er fyldt 18. Men det
passer ikke, og derfor skal du vælge 18+
-gruppen.
Du er frisk på stadigvæk at opleve noget
nyt og lære endnu mere end om hvordan FDF hænger sammen og hvordan
man bliver en super leder.

KÆRE SENIORVÆBNER &
SENIORER

Vi er klar i startblokken, til at fyre den af på
Blå Port – er du klar til at være med? Nye
og gamle er velkommen til et kursus med
god og lærerig gruppetid og fede fællesoplevelser. Ses vi?
Sanne – og Blå Port dream-teamet.
HUSK: Fredag aften er der valg til landsdelens ungdomsrepræsentation.
Følg det på FB.

Praktiske oplysninger
TIDSPUNKT

TILMELDINGSFRIST

g

Fra fredag den 25. august til kl. 20.30 til
søndag den 27. august til kl. 14.00

Seneste fredag d. 11.august 2017

NB! Der er adgang fra kl. 20.00.
Vi kan desværre ikke tilbyde at hente
deltager på Haslev station, men der er
2 km og det tager ca. 20 min at gå.

Deltagerbrev udsendes senest 1 uge før
kurset og udsendes kun på mail, så husk
at oplyse korrekt mailadresse på tilmeldingsblanketten.

STED

DELTAGERBEVIS

DELTAGERBREV

Haslev Privatskole
Jens Chr. Skovsvej 3
4690 Haslev

Kurset er et led i FDFs lederuddannelse,
og der udstedes derfor bevis for deltagelsen.

PRIS

YDERLIGERE INFO

Kr. 700,- som opkræves hos kredsens
kasserer. Transporten er for egen regning.

TILMELDING

Sker via Flextilmeld.
http://flexbillet.dk/fdf/event/jkfi6e
Du skal huske at få tilladelse af din
kredsleder for at deltage på Blå Port.
Foto: Rieke Poppe og Dan Schier

Har du praktiske spørgsmål, så kontakt
endelig kursuslederen:
Sanne Krøyer
E-mail: sak@fdf.dk | Tlf: 29 36 21 70
eller på besked via Facebook

