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Kære Kredsfører/Postansvarlig 

Vi kan med glæde fortælle, at tilmeldingen til Førerstævnet 2019 under mottoet 
”Ansvar der styrker” er åben. 
 
Førerstævnehæftet bliver tilgængeligt online og kan bestilles i print ved tilmelding.  
Til deltagere, der tilhører en kreds, vil det blive sendt til den postansvarlige. Øvrige 
deltagere får det tilsendt privat. 
 
I hæftet samt på hjemmesiden fst.dbs.dk vil I kunne finde program og praktiske 
informationer men allerede her løfter vi sløret for nogle af stævnets 
programpunkter. 
 

Information om tilmelding 

Ved tilmelding er der to muligheder for betaling.  
1) Dankort, hvilket kan gøres uden login i Medlemsservice.   
2) Faktura sendes til Danske Baptisters Spejderkorps - og derefter videre til 
kredsen. Her logges ind i Medlemsservice - skriv til Korpskontoret på dbs@dbs.dk, 
hvis du mangler login. 
 
Kredsen vælger, om en person tilmelder alle fra kredsen samlet, eller hver enkelt 
fører tilmelder sig selv. Kredsen har ansvar for information omkring tilmelding i 
egen kreds. 
Tilmeldingen er åben frem til fredag den 16. april 2019. Tilmeld dig her 
> Førerstævne 2019  
 

Priser 

Prisen for hele stævnet er 400 kr.  

Der er mulighed for at bestille morgenmad lørdag morgen for yderligere 40 kr. 

Med i prisen er overnatning i klasseværelser eller ude i eget telt, men det er også 
muligt at leje sig ind på elevværelser. Her koster det 50 kr. pr. person for et 
dobbeltværelse og 100 kr. for et enkeltværelse. 

Tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb (16. april) tillægges et gebyr på 100 kr. 

Ved evt. afbud inden 26. april tilbagebetales 75% af deltagergebyret. 

Husk et krus og evt. kontanter, hvis du skal handle i “Den Bette Kiosk” og 
korpsbutikken. Der kan også betales med Mobilepay på førerstævnet. 

 

 

https://baptistspejder.dk/fst/
https://medlem.baptistspejder.dk/event/id/49/register
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U18 

Igen i år indbydes der til U18 med et specielt program fredag aften 
fra kl. 21.00. Se indbydelse og information i førerstævnehæftet 
eller på stævnets hjemmeside. 

 
Program 
Førerstævneprojektgruppen har i fællesskab med strategigruppen valgt mottoet 
”Ansvar der styrker”, A for første bogstav i ARM, 
 
Der bliver 3 workshops lørdag eftermiddag,  

- Diversitet ved internationalt udvalg 
- Samværsregler ved KFUM-leder 
- Yego ved Udvalget 

Man kan nå at deltage på en workshop og man vælger på stedet. 
 
I skal bestemt heller ikke snydes for at komme en tur ud. Vi gentager den positive 
oplevelse med MARKEDSLØB - et lille stjerneløb “Korpset Rundt” lørdag over 
middag. 
 
Efter lejrbål og kaffe lørdag aften vil der være underholdning i samlingssalen for 
alle – husk at træne lattermusklerne. 
 
Som altid vil der være førerstævneindsamling. Pengene går i år til Spejderhjælpen. 
I er velkomne til at komme med sjove indslag ved indsamlingen. 
 
Vi ønsker, at alle kredse har deres nypudsede fane med. Fanen stilles op inden 
åbningen. 
 
I år skal vi igen få de praktiske opgaver til at fungere. Alle deltagere bliver inddelt i 
patruljer. På den enkeltes navne skilt vil der stå, hvad man skal hjælpe med og 
hvornår. Der er i stævnets program taget højde for tid til opgaverne. 
Derudover skal patruljen også være sammen på markedsløb og lave et indslag til 
lejrbålet. 
Beskrivelse af opgaverne vil være i kuverterne og hængt op på skolen og i hallen. 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte førerstævnets sekretariat Dorte 
Brændholt dorte.braendholt@gmail.com, Annette Olesen aolesen@dbs.dk eller 
engagement@dbs.dk og under stævnet i sekretariatet. 
 
Tag gerne spil med til lørdag aften hygge/socialt samvær. HUSK at skrive navn 
på/i, så man får sit eget med hjem igen. 
 
Spejderhilsen fra, 
Korpsets engagement-styregruppe 
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