
      BLIV SUPERHELT i Sønderjylland  
MINILEDER 2 – kursus nr. 18171   

Fredag d. 5.10.2018 – søndag d. 7.10.2018 
 

Team Stjernedrys består ud over disse 6 
glade kursusinstruktører af Henrik og Thor 
(de smiler som oftest også og så er de 

begge to vildt gode til mad i naturen) 

Har du brug for at få trænet dine superhelte kræfter? Minilederne har en særlig status blandt 
minispejderne og det betyder meget at have en god relation til spejderne, og tilbyde meningsfyldte og 
sjove aktiviteter. 

Der kan være mange grunde til at tage på kursus. Men en ting er sikkert, tager du på Minileder 2 i oktober, 
så får du rygsækken fyldt med konkrete forløb, hovedet fyldt med ideer og nye måder at tænke 
miniarbejde på. 

Hvem er du? Minileder med mod på at lære, frisk på at lege, og med på at dele de gode ideer. 
(min. 2 års erfaring, men ring os evt. op, hvis du gerne vil have dispensation for reglen) 

 

Hvem er vi? Teamet består at erfarne spejdere med 
en del erfaring fra minigrenen. Vi kommer fra 
forskellige traditioner og med forskelligartede 
baggrunde. 

Teamet planlægger et kursus hvor du får masser af 
konkrete værktøjer og forløb med hjem, men hvor 
der også er indbygget særlig viden om målgruppen, 
håndtering af forskellige udfordringer 
m.m. 

Det er 5. år vi tilbyder minileder-
kurser i den Sønderjyske natur. 

 
Hvor er det? I år skal vi træne vores superheltemuskler ved Aabenraa Fjord i smukke Jørgensgård Skov.  
Her ligger Åbækhytten lige op til marker, skov og fjord.  
Den oprindelige hytte var fra 30’erne, men hytten er siden moderniseret af flere omgange.   
Se mere om hytten her: https://www.aabaekhytten.dk/ 
 

Kurset er selvfølgelig et friluftskursus med overnatning i telt og hytten som komfortabel støtte.  
Vi har bygget selve kurset op over en spilramme, der er lige til at kopiere. Opgaver og aktiviteter tager 
udgangspunkt i naturen ud fra begreberne Ild, Luft, Vand og Jord. Vi har forberedt en lang række aktiviteter 
til jer, der kombinerer det traditionelle og det moderne, med en masse gode naturoplevelser, aktiviteter, 
lege og lækker mad, alt sammen tænkt i forhold til en minigren (måske minus godnattiden).  
Maden står vores dygtige kok Henrik for. 
 

Vi glæder os helt vildt til at lave kursus for jer og bidrage med ny energi til lige netop DIT spejderarbejde! 

Har du spørgsmål - store som små - så svarer vi meget gerne. Kontakt kursusleder Tom Thy på 
tomthy2@hotmail.com el. 5126 0649 el. Dorte Larsen på hjarupvej24@gmail.com el. 4239 6175. 

  

 
 

 

 

Se mere og meld dig til her: 
https://dds.dk/index.php/arrangement
/minileder-2team-stjernedrys 
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