VELKOMMEN til DDS Klan- & lederevent 2019!
Sted: HOUENS ODDE SPEJDERCENTER • Houens Odde 14 • 6000 Kolding
Dato: Fredag den 27. til søndag den 29. september 2019
Pris: Kr. 625,- for 1-3 perioder uden overnatning og kr. 975,- for hele eventet
Kursusnummer og tilmelding i Medlemsservice: 19450
Overnatning: I eget eller andres telt, i shelter, på værelse eller på gulv i undervisningslokale
Kontakt: Bent Mortensen: bmo@stofanet.dk / mobil: 6122 3843
SÅDAN SAMMENSÆTTER DU DIT KURSUS
Ved tilmelding i Medlemsservice markerer du, hvilke moduler du vil deltage på, og i hvilken periode (”1. gang” eller ”2. gang”).
Når du har valgt ét til seks moduler, er dit eget personlige program for weekenden klar…
Se modulbeskrivelserne og læs mere om alt det praktiske på: www.dds.dk / Vælg "Kalender" i øverste menu og "Uddannelsesmarkeder" i venstre menu.

Opdateret den 15.9.2019
Klanliv vs. gruppeliv: Seniorerne har en anderledes opfattelse af verdenen, og vil gerne have
det sjovere, vildere og dummere!
Internationalt spejd og udlandsture: Fede oplevelser og internationale venskaber! Derfor
tager du til udlandet på en anderledes lejr eller i et sabbatår!
Klankollektiv: Den fedeste klanoplevelse! Alt om, hvordan vi planlægger og gennemfører at
bo nogle dage sammen i klanen
Klimaet som senioraktivitet! Lav fede aktiviteter med din klan: Hvor findes inspiration - og
hvordan bliver det til projekter og aktiviteter, der gavner klimaet?
Pift dit seniorliv op med planlægning, igangsætning og drift af store arrangementer.
Værktøjer til projektledelse af store klanprojekter (4 timer)
Seniorpanelet: Der er et hav af muligheder! Mød et bredt panel af "fuldtidsklanspejdere" og
find ud af, hvad og hvordan det kunne virke bedst hos jer!
Spejderløb - din vej i junglen: Er du i front, hygger du eller er det backstage, der trækker?
Dobbelt vinder af Adventurespejdligaen sætter ord på de mange muligheder

Lørdag den 28. september

Søndag

09:00 - 11:15 - 14:30 - 17:00 11:00 13:15 16:30 19:00

09:00 - 11:15 11:00 13:15

1. gang

1. gang

1. gang

1. gang

1. gang

1. gang

2. gang

1. gang

1. gang

2. gang

2. gang

1. gang

NYT / 1. gang

Apps til friluftslivet: Introduktion og guide til digitale værktøjer til udendørs brug
Bål i teori og praksis: Lær at tænde bål, som en rigtig spejder gør det!

2. gang

2. gang

1. gang

1. gang

2. gang

2. gang

Den røde tråd i gruppen – med udgangspunkt i Spejdermetoden og Udviklingskompasset
(fortsæt eventuelt i workshoppen kl. 11:00: Se herunder)
Skab gruppens røde tråd sammen: Workshop – fortsættelse af modulet ”Den røde tråd i
gruppen”. Der bør være mindst 3 fra samme gruppe i denne workshop
Fiskeri som aktivitet med spejderne - en god mulighed for alle aldersgrupper: Lær at klare det
primitivt - og afprøv det straks!

1. gang
Fortsættelse
1. gang

God kommunikation: Tips til at blive en mere synlig gruppe
Innospejd: Brug innovation og idégenerering til patruljetænkning for juniorer, trop og
klan: Hæv standarden for godt og kreativt patruljearbejde!
Kickstart din nye rolle som spejderleder! Kom hele vejen rundt om spejderideen, godt
spejderarbejde, planlægning, mærker, traditioner og meget mere (4 timer)

Mange flere moduler og aftenaktiviteter på næste side…

2. gang

2. gang

Vild aktivitet: SKYD og KAST med BUE og ØKSE + en SURPRISE-aktivitet!
Udvikl seje aktiviteter til brug i troppen og klanen
Vild aktivitet: SEJL HAVKAJAK i BESKYTTET FARVAND!
Bliv introduceret - og få et par fede timer i havets radiobil (4 timer)

2. gang

1. gang

Vild aktivitet: BYG og SMED på 2 TIMER!
Saml en primitiv smedje af materialer, som findes overalt - og brug den!
Vild aktivitet: KLATR TIL VEJRS i de HØJE BØGETRÆER!
Prøv kræfter i højden - klatring når det er bedst - og under sikre forhold

2. gang

1. gang

1. gang

2. gang

2. gang

1. gang

…

Opdateret den 15.9.2019
Ledelse i praksis: Din personlige ledelsesstil for at fremme samarbejdet i gruppen og grenen
(4 timer)

09:00 - 11:15 - 14:30 - 17:00 11:00 13:15 16:30 19:00
1. gang

Mad over bål 1: For begyndere, lær det og brug det med spejderne!

1. gang

Mad over bål 2: For øvede - vi går lidt længere og snakker gourmet!

1. gang

Ny ledervejledning til mikrospejd: Medbestemmelse og børnemøder i grenen. Tips og
inspiration til at bruge dem til udvikling af jeres arbejde
Nye danskere - nye spejdere: Få værktøjer til at udvide jeres lederstab fra lokalområdet og få
nydanske medlemmer som spejdere
Patruljeliv og roller i patruljen, herunder PL/PA-rollen
Skab inkluderende fællesskaber - sådan styrker I det, I er gode til og sætter turbo på
meningen med jeres fællesskab
Slip fantasien løs, og motivér spejderne gennem fantasirammer med drager, diktatorer og
detektiver! Hvorfor og hvordan bliver de en del af fremtidige møder og ture?
Spejderhistorien uden støv! Mærk historiens vingesus og få tips og tricks til at videregive den
til dine mini- og juniorspejdere gennem lege og aktiviteter
Spejdermetoden i dit daglige spejderarbejde: Den er helt grundlæggende for vores
overvejelser og aktiviteter, men hvordan bruger vi den?
Spice dine møder og ture op med brug af elementer fra adventurespejd: Tag “wowfølelsen” fra adventureløb med til spejderne i gruppen!
Svampene omkring os: Vi går på jagt, og lærer om svampen som organisme, dens rolle i
naturen, sikker bestemmelse og aktivitetsforslag med ikke-spiselige svampe

2. gang

1. gang

1. gang

2. gang

1. gang

2. gang

1. gang

2. gang

1. gang

1. gang

2. gang

2. gang

1. gang

2. gang

1. gang

1. gang

Takling og splejsning 2: For øvede

1. gang

1. gang

Trangia 2 for øvede: Vi laver gourmet retter og bliver inspireret af hinanden
Udviklingskompasset som værktøj i dit daglige spejderarbejde

2. gang

1. gang

Takling og splejsning 1: For begyndere

Trangia 1: Bliv tryg ved trangiaen, saml den og lav enkle retter

09:00 - 11:15 11:00 13:15

1. gang

1. gang

2. gang

Fredag kl. 21:00
SPIL beta-udgaven af det NYE BRÆTSPIL for KLANSPEJDERE:
Hvordan opbygges fællesskaber med meningsfuldt indhold? Hvad tumler seniorspejdere
med?
ABC for mental sundhed udvikler brætspil til seniorspejdere. Her præsenteres det arbejdsgruppen inviterer dig til en lille snas af udviklingen!
Fredag kl. 21:00
Fra 5 til 15 aktive ledere i gruppen! Kom og hør hvordan 1. Ordrup gruppe har haft
succes med lederrekruttering.
Vi vil fortælle, hvad vi har gjort af konkrete tiltag for at vende udviklingen og skabe en positiv
stemning i ledergruppen. Vi arbejder fortsat benhårdt på at få flere ledere ud fra mottoet: ”Det
skal være sjovt at være leder i 1. Ordrup!”
Fredag kl. 21:00
Leder- og klanhygge i Samlingsteltet og laden
Vi har sørget for brætspil og hyggelige rammer... så det er bare at fylde dem ud!
(kræver IKKE tilmelding på forhånd - og man kan gå til og fra)
Lørdag kl. 21:00
Lørdagen rundes af med afslappende lederhygge og spejdersange og – et andet sted mulighed for at give den gas på dansegulvet
(kræver IKKE tilmelding på forhånd - og der kan frit veksles mellem de to aktiviteter)

Vil du vide mere? Tjek medlem.dds.dk • dds.dk/arrangementer • facebook.com/ddsuddannelsesmarkeder

