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Hvad er dialogdag? 
Korpset har efterhånden af-
holdt dialogdag i en årrække. 
Dialogdagen er der,  hvor man 
kan debattere aktuelle emner i 
korpset med korpsrådet og de 
andre førere i korpset.
Dialogdagen er ikke en dag, 
hvor man kan beslutte noget, 
men dagen er et rum for sam-
tale om vores fælles korps.
Det er med andre ord her, du 
kan komme i dialog om, hvad 
der sker i korpset og være med 
til at sætte nye ting i fokus i 
debatten i korpset.

Hvornår foregår det? 
Lørdag den 11. Januar 2020, 
kl. 10.00 - 15.30.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage, men 
du/I skal selv finde ud af det 
med transporten. Transport–
udgifter refunderes ikke af 
korpset. Da vi i år kun afholder 
dialogdag et sted, refunderer 
korpset dog brotillæg for biler 

over Storebælt. For at få refun-
deret brotillæg skal kørsel i bil 
foregå efter korpsets retnings–
linjer. Vi opfordrer til samkør-
sel på tværs af kredse.

Hvor foregår det? 
Dialogdagen afholdes som 
noget nyt i år samlet for alle 
deltagere et centralt sted i 
landet. Vi mødes i:
Børkop Kulturhus ”Markant”
Ågade 6
7080 Børkop

Hvem kan deltage? 
Alle spejdere over 15 år.

Spørgsmål? 
Skriv til engagement@dbs.dk 
eller ring til Inge Burmeister på 
tlf. 4022 2044.

Tilmelding 
Du tilmelder dig på den elek-
troniske tilmelding, som findes 
på websiden: 
tilmelding.dbs.dk
Tilmeldingsfrist: 3. januar 2020.

Program 
Kl. 10.00-10.30 
Kaffe og morgenbrød. Vel-
komst, andagt, gennemgang af 
program og ”Hvem er her?”

Kl. 10.30-12.00 (incl. Pause)
Paletten - nyt programstof. 
De to nye projektmedarbej-
dere, Alberte og Lise, kommer 
og fortæller om hvad de laver 
i deres arbejde med nyt pro-
grammateriale. De vil fortælle 
lidt om hvem de er, hvad de har 
nået i deres arbejde indtil nu 
og vil inddrage alle i en sam-
tale om, hvor det skal ende.

Kl. 12.15-13.00 
Frokost

Kl. 13.00-14.30 
Stationer

A. Korpsniveau
Engagement i korpsarbej–
de – hvad vil det sige og 
hvad kræver det at sidde i 
udvalg, korpsråd, lejrstab, 

træningsstab, repræsentere 
korpset eller udføre engangs–
opgaver?

B. Kredsniveau
Hvordan kan vi højne kvaliteten 
i vores spejderarbejde? Hvad 
foregår der på det lokale plan 
og hvordan kan små ændringer 
gøre en forskel? 

C. Helt nede på jorden
Det attraktive Øksedal. 
Korpsets og Kredsenes ideer til 
Øksedal

Kl. 14.30-15.30 
Opsamling, kaffe og afslutning



Korpskontoret
Wagnersvej 33
2450 Kbhvn. SV

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


