
PLUSPLUS

20202020
For dig, der vil inspireresFor dig, der vil inspireres

Foto: H
enrik H

ansen
Foto: H

enrik H
ansen



I det nye mærkesystem findes 
kategorien: “Andre mærker”. 
Har du undret dig over hvad 
det indeholder? På årets 
PLUS-kursus vil vi dykke ned i 
netop denne kategori og sam-
men finde inspiration til endnu 
mere fedt spejderarbejde.

Både i Danmark og inter-
nationalt findes der flere 
forskellige kvalitetsfyldte 
program-materialer med rele-
vante og nærværende temaer. 
På dagen vil vi inddrage nyt 
programstof, som giver jer 
inspiration indenfor:

• Krops-positivisme og 
selvværd

• Bæredygtigtighed og 
FN’s verdensmål

• Sikker og tryg on-
line-færden

• Et internationalt præg på 
spejdermødet

Men hvordan kan vi tilpasse 
disse emner, så de rammer 
vores spejdere? Kurset har 
fokus på Learning by Doing 
og praktisk anvendelse, så I 

får erfaring med materialet og 
overblik til at kunne bruge det 
i kredsene.

Indholdet henvender sig 
primært til førere for flok og 
opefter.

Programmet for dagen
11.00: Check-in og kaffe

11.30: Hvad er “Andre mær–
ker” i det nye programstof?

12:30: Frokost

13:30: Hands-on med materi-
alet i grupper

14:30: Kaffepause

14:45: Afprøvning af aktivi-
teter med hinanden

15:30: Fælles afslutning

Tidspunkt
Søndag d. 15. nov. 2020 kl. 
11.00-16.00

Sted
Grønne hjerte - Hovedgaden 
38, 4420 Regstrup

Målgruppe
Primært førere for flok og 
opefter.

Minimum antal deltagere
12 deltagere

Pris
Deltagelse er gratis

Transport
Der er ikke arrangeret 
fællestransport, man sørger 
derfor selv for at komme frem 
og tilbage. Du kan få refun-
deret transportudgifter efter 
korpsets gældende regler. 
Spørg på korpskontoret, hvis 
der er tvivl om, hvad reglerne 
er.

Husk at fylde bilerne.
Kommer du fra Jylland, 
foreslår vi færgeafgange kl. 

9.00 fra Aarhus, med ankomst 
på Odden kl. 10.15.

Til hjemturen foreslår vi 
færgeafgang kl. 18.00 fra 
Odden, med ankomst kl. 
19.15 i Aarhus, eller via Fyn.

Tilmelding
Tilmeld dig på tilmelding.dbs.
dk seneste den 1. nov 2019 
kl. 24.00.

Andet
Kurset vil foregå både ude og 
indendørs, så medbring tøj alt 
efter vejret.

Har du spørgsmål, så er du 
velkommen til at tage fat 
i Henrik Enggaard Hansen 
på henrik@dbs.dk eller tlf. 
30347689; eller Helene på
hp@dbs.dk 



Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

E-mail: dbs@dbs.dk
Tlf.: 9816 6250
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