Det er her du skal være
- lige præcis som du regnede med
Kære senior i landsdel 5
Ja seniorfestivalen blev aflyst
- men vi skal da mødes alligevel!
Så kom med til et lille døgn på
Kongeådalens Efterskole og få
mulighed for at hygge, spille,
lege og møde de andre seniorer i landsdel 5.

Hvorfor deltage:
´ Vi kan da bare ikke lade være
´ Vi skal grine og spille og pjatte og …
´ Vi skal åbne op for FDF mere end
kredsen
´ Vi skal mødes med dem, vi skal bo i
ekspedition med på Landslejr
´ Vi skal have valgt nogle superseje
ungdomsrepræsentanter
´ Vi kan da bare ikke lade være

Programmet bliver nogenlunde sådan
her:
19.30 - 20:
Kom og find en
plads til din sovepose og liggeunderlag
20.00:
Velkommen
§ Lad os finde ud af
hvem der er her
§ Spjæt med det ene
ben
§ Hop med det andet
ben
Forfriskninger
• Scenen er din - hvis du
vil:
Kan du en god sketch,
det fede trylle nummer
eller den sjove sang?
Hallen indtages
Lørdag
• Brunch
• Senior i FDF
Muligheder og idéer
• Valg til ungdomsrepræsentanter
12.30:
Bye Bye

Medbring:
Sovepose, liggeunderlag, tøj og sko til både at
lege inde og ude uanset vejr, snacks, M&L,
skjorten på, måske din guitar eller dit trylletricks, og det du mener du skal bruge
Pris:
100 kr. som betales ved ankomst
Tilmelding:
Skriv senest den 1. september til Henriette på
hl@fdf.dk med oplysninger om:
- Navn
- Kreds
- Og hvis du
o Vil optræde med noget fredag
o Overvejer at melde sig som UR
- Særlige forhold ift. kost

Valg til ungdomsrepræsentanter - hvad for noget?
FDF har 8 landsdele. Hver landsdel har en landsdelsledelse
som arrangerer arrangementer, kurser og drøfter med FDFs
hovedbestyrelse om hvad FDF skal arbejde med og have fokus på. Det vælges hvert andet år på FDF Landsmøde.
I hver landsdel kan der vælges to ungdomsrepræsentanter og
2 suppleanter. De deltager på landsdelsmøder, landsmødet og
er med til at lave
seniorarrangementer.
Ungdomsrepræsentanterne vælges senest 13 måneder før
FDFs Landsmøde og har til opgave at repræsentere landsdelens unge på FDFs Landsmøde året efter.
Så er du interesseret i at skabe bedre og federe rammer for
ungdommen i FDF, så meld dig på banen. Du skal:
- at være nysgerrig på hvad unge i landsdel 5 ønsker sig
og er optaget af,
- have energi til at deltage i møder med landsdelsledelsen og komme med input
- have lyst til at mødes med de andre ungdomsrepræsentanter og debattere og drøfte og have det sjov
Tænker du det lyder spændende, men er usikker på det så:
- ring eller skriv og snak med Henriette
hl@fdf.dk/41731185
- kast dig ud i det - vi forventer ikke du kan eller ved en
masse om det inden. Vi hjælper dig godt i gang. Du skal
blot have lyst.

