
FDF Landsdel 5 og 6 inviterer til 
lederuddannelsesaften, som denne gang 
afholdes på Kongeådalens Efterskole. 

Aftenen byder på et spændende pro-
gram, så vælg bare det sted der passer 
dig. Vi opfordre til samkørsel, så fyld 
bilen med dine FDF-kammerater og tag 
sammen til lederuddannelsesaften!
Husk M&L – der vil blive en kop varm og 
et stykke kage

Det er gratis at deltage, MEN vi vil rig-
tig gerne vide hvor mange der kommer. 
Derfor bedes du tilmelde dig på:
fdflandsdel5.dk

Har du spørgsmål er du meget velkom-
men til at kontakte forbundssekretær 
Henriette eller Simon.

14. september
Kongeådalens Efterskole
Dovervej 19, 6660 Lintrup

PROGRAM:
18.30: fælles velkomst
18.45: ud til holdene
20.45: fælles afslutning

Tilmelding på fdflandsdel5.dk

Kursus for nye  
- og kommende ledere: 

Kurset er en obligatorisk del af FDFs 
grundlæggende lederuddannelse, 
som alle ledere i FDF skal gennemgå. 
Her åbner vi for det FDF, som ligger 
uden for kredsen. Vi introducerer det 
som binder os sammen i FDF, herun-
der formål, ambition, værdier, pæda-
gogik og historie. Kurset giver også 
indblik i FDFs organisering og struk-
tur. Her er også mulighed for reflekti-
on og sparring. 

v/ Forbundssekretær Henriette Løgstrup

Kredslederuddannelse:
PR i kredsen 

Få indsigt og redskaber til at håndte-
re kredsens branding, PR og eksterne 
liv. Modulet giver både rum til at af-
dække kredsens eget PR-behov og få 
indsigt i nye muligheder til at komme 
i kontakt med nye eksterne parter.

Vi arbejder bl.a. med målgrupper, 
kedsens egen kommunikation, sociale 
medier og inspiration til kommunika-
tion. 

v/ Forbundssekretær Simon Fauerskov

Bålmad som kan laves på et 
møde

Inspiration til alternativer til det 
traditionelle snobrød og banan i bål. 
Denne aften skal der laves små retter 
som er muligt at nå at lave på et al-
mindeligt klassemøde, men består af 
lidt andre ingredienser og smage. 

v/ Tomas Vilstrup, FDFs naturvejleder

Løb-APPs

WOOP, geoquestor, LOquiz…
Der findes mange forskellige løbsapp 
og muligheder. Bliv klog på et par 
stykker og prøv dem af. Find ud af 
hvordan de kan bruges hjemme i din 
kreds og giv hinanden gode ideer til 
aktiviteter. 
Husk en fuldt-opladet telefon, så der 
kan downloades apps :)


