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Der har i nogen tid været efterspørgsel på en kursusdag, som
henvender sig til aktive voksne
spejdere og ledere, derfor:
Kom med på en hyggelig og
lærerig kursusdag i november,
hvor formålet er at få input til
spejderarbejdet, men hvor du
også får lov til at blive ’hands
on’ spejder igen.

Programmet for dagen
11.00: Check-in og en kop kaffe

Dagen vil byde på ildsjæle, der
fortæller om forskellige sider
af spejderarbejdet, og som vil
berøre emner som:
- Opstart af nye projekter
- Samarbejde med lokalmiljøet
- Indhold der kan trække flere
spejdere til.

15:45: Vælg mellem A og B
Modul A: Spejder Basic - lær
eller få opfrisket basale spej–
derfærdigheder på en sjov
måde
Modul B: Ud i naturen - få inspiration til, hvad du kan lave
med dine spejdere

Alt dette er med særligt fokus
på Familiespejder. Desuden vil
der også være tid til at tilegne
sig eller opgradere sine spejderfærdigheder.

11.30: Rundvisning på Grønne
Hjerte og oplæg om Grønne
Hjerte v. Jimmy Singerholm
13.00: Frokost
14.00: Familiespejder - koncept, motivation og inspiration.
15.30: Kaffepause

17.15: Fælles afslutning
17.45: Let aftensmad (valgfri)
Start- og sluttidspunkt vil ikke
ændre sig, men der kan komme
små ændringer i programmet.
Dato
Lørdag d. 16. nov. 2019 kl.
11.00-17.45

Sted
Husk at fylde bilerne.
Grønne hjerte - Hovedgaden 38, Kommer du fra Jylland, foreslår
4420 Regstrup
vi færgeafgang kl. 9.00 fra Aarhus, med ankomst på Odden kl.
Målgruppe
10.15.
Kredsførere, kredsassistenter,
Til hjemturen foreslår vi
førere, forældre, som er enfærgeafgang kl. 19.15 fra
gageret i familiespejder, men
Odden, med ankomst kl. 20.30
ikke selv har været spejdere
i Aarhus, eller via Fyn.
og voksne spejdere, som har
været væk fra spejderarbejdet Tilmelding
i en periode og nu gerne vil
Tilmeld dig på tilmelding.dbs.dk
vende tilbage.
senest 27. okt. 2019 kl. 24.00
Minimum antal deltagere
12 deltagere
Pris
Dagen er gratis
Transport
Der er ikke arrangeret
fællestransport, man sørger
derfor selv for at komme frem
og tilbage. Du kan få refunderet transportudgifter efter
korpsets gældende regler.
Spørg på korpskontoret hvis du
er i tvivl om, hvad reglerne er.

Andet
Kurset vil foregå både ude og
indendørs, så tag tøj på efter
vejret.
Har du spørgsmål er du
velkommen til at tage fat i
Morten Weidich Thomsen på
tlf: 25385154 eller på mail:
mthom@dbs.dk eller Martine
Cicilie Holm Søegaard på tlf.:
20849730 eller på mail:
martine@dbs.dk
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Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

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

