
Tid og sTed

Lørdag den 27. januar: Danske Handicaporganisationers Hus i Høje Tåstrup, Blekinge Boulevard 1, 
2630 Tåstrup.
Søndag den 28. januar: Søndermark Natur- og Fritidshytte, Bag Søndermarken 20, 2000 Frederiksberg.

Dette kursus består af to dele: En inspirationsdag lørdag med konference og middag, efterfulgt af 
kursuselementer frem til søndag frokost. Her omsættes ideerne fra konferencen til praksis og nye 
dimensioner føjes til.
De væsentligste temaer er ledelse og udvikling af unge kvinder. De centrale elementer er værdierne 
for ledelse i WAGGGS, og hvorledes disse fortsat kan omsættes i spejderkorpsene i Danmark. 
FNs Udviklingsmål for bæredygtighed indgår ligeledes i programmet.

Lørdag
Arrangementet om lørdagen er åbent for spejderledere og ikke-spejderledere, for at forskellige dimen-
sioner mht. ledelse i den private og offentlige sektor inddrages med ledelse i spejderkorpsene. Her ved 
bringes nye dimensioner ind i ledelse til alle deltagere. WAGGGS definerer en leder/ledelse som 

1) en person, der dyrker og styrker dynamikken i en gruppe og gør andre i stand til at påtage sig 
 ledelsesopgaver, 
2) den proces af indflydelse, som er i en gruppe og medvirker til, at gruppen når sine mål, 
3) de relationer, som definerer og påvirker den enkelte og gruppens liv og handlinger. 

Centrale elementer i WAGGGS tilgang til ledelse er foruden køn også refleksion, samarbejde, kritisk 
stillingtagen og ansvar. Denne tilgang til ledelse vil indgå i de samtaler og aktiviteter, som deltagerne, 
spejdere som ikke spejdere, bliver involveret i lørdag eftermiddag og resten af weekenden.

supplerende oplysninger

Kursusweekenden er en helhed, og efterfølges af en fortsættelse 1.-2. december 2018 på Spejderbakken i 
Vejle.

Pris: 900 kr. (+ evt. transport) for hele arrangementet, som indbetales på PFD kontonr: 1551 4220515117.  
Tal med dit korps/ udvalg/ gruppe om mulighed for tilskud.
Pigespejdernes Fællesråd er vært ved arrangementet, som arrangeres af en arbejdsgruppe bestående af 
Anne Rise, Merete Emcken, Solbritt Christiansen, Katja Johansen, Mette Grønvold og Marianne 
Karstensen.

Tilmelding: Mette Grønvold  Mette.gronvold@gmail.com senest 10. december 2017.

inviTaTion

Building leadership CapaCity 
Kvindelige ledere i værdibaserede organisaTioner 

– foKus på pigespejdernes verdensorganisaTion (Wagggs)
Lørdag den 27. - søndag den 28. januar 2018

pigespejdernes 
fællesråd i danmark



programelemenTer

program lØrdag

10.00 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte åbner konferencen og udfolder temaet 
 Building Leadership Capacity. 
  Borgmester Joy Mogensen, Roskilde om prioriteringer og indflydelse som ung i et politisk  
 perspektiv, herunder kvinders roller, muligheder og ansvar, efterfulgt af dialog med afsæt til  
 handling.
  Pia Melin, KFUM-spejderne i Danmark, nyt medlem af WOSMs World Scout Committee  
 taler om prioriteringer og indflydelse som ung i det internationale perspektiv, herunder  
 kvinders roller, muligheder og ansvar, efterfulgt af dialog med afsæt til handling. 

12.15  Frokost 
 

13.15  Nicola Grinstead, UK, nyligt afgået formand for WAGGGS 
  World Board om erfaringer fra arbejdet i Pigespejdernes Verdens-
  organisationen. 

15.30 Te
 
15.45 Danske deltagere bidrager med deres oplevelser fra seneste verdenskonferencen i Indien,  
 september 2017, herunder deres bud på perspektiver og inspiration fra verdenskonferencen  
 til spejderarbejdet i Danmark. Her drøftes også de vedtagne strategiske tiltag for organi-
 sationen fremover.

16.30  Opsamling

17.00  Konferencen slutter

18.00  Middag

Lørdag aften: Efter middagen drager spejderdeltagerne i fællesskab på inspirerende rejse til Frederiksberg 
og arbejder i lyset af WAGGGS værdier videre med egne kompetencer og prioriteringer. 
Aftenen afsluttes med ”Lunefulde Måne”.
Overnatning: I international sammenhæng er home hospitality et centralt element. Vi håber, at de, 
som bor i Hovedstadsområdet, har mulighed for at invitere én, som ikke bor i hovedstadsområdet 
til at overnatte mellem lørdag og søndag.

program sØndag

  8.30 Vi mødes igen: Kaffe

  9.00 Formålet med formiddagen er at formidle viden om WAGGGS og WAGGGSs program,  
 som også kobler sig til FNs Udviklingsmål. Forløbet er toolkit-orienteret med 6 work- 
 shops, som deltagerne vælger sig ind på i to runder.
 Afslutning med opsamling og samtale om det videre forløb. 

12.00  Frokost

13.00  Afrejse

pigespejdernes 
fællesråd i danmark


