LØRDAG

INSPIRATION OG DEBAT
INSPIRATIONSEFTERMIDDAG

Oplæg og dialog: Hvordan omsætter
vi udviklingsplanen til handling
TID

OPLÆG

HVOR

14.00

Fra succes til udfordring?

Auditorium A

14.45

Digitalt demokrati - Muligheder
og udfordringer

Auditorium A

15.30

Urban Scouting i børnehøjde

Auditorium A

16.15

Hvad skal vi med Verdensmålene?

Auditorium A

17.15

SLUT MED VENTELISTER! Fra 80 til 250
spejdere i Ballerup Spejdergruppe

Auditorium A

18.00

Ny base til spejderliv - Naturrum Sdr. Omme

Auditorium A

18.30

Nye mærker

Auditorium A

19.00

Middag

INDFLYDELSESTORVET - DEBAT AF INDKOMNE FORSLAG
TID

DEBAT

HVOR

14.00

Justeringsforslag 1 — 3
Justeringsforslag 4
Justeringsforslag 5 — 9

Multihuset

14.00

Beslutningsforslag 1 Divisioner
Beslutningsforslag 2 Museum

Lokale C

14.00

Beretning + Regnskab/budget
R1 Udvikling
R2 Kommuner

Lokale D

14.00

Skrivecafé

U3

15.30

Pause

16.00

Plenumdebat

Multihuset

17.00

Mød kandidaterne til korpsledelsen

Multihuset

19.00

Deadline for ændringsforslag/middag

KORPSRÅDSMØDE 2019

HVORDAN OMSÆTTER
VI UDVIKLINGSPLANEN
TIL HANDLING?
Lørdag eftermiddag kan du få inspiration
til, hvordan forskellige konkrete projekter
og oplæg kan være med til at sætte strøm
til den kommende udviklingsplan.

TID
14.45 — 15.30
HVOR
AUDITORIUM A

DIGITALT
DEMOKRATI:
MULIGHEDER
OG UDFORDRINGER

TID
14.00 — 14.45
HVOR
AUDITORIUM A

FRA SUCCES TIL
UDFORDRING?
Da Skjoldungerne-Lejre kravlede frem af mulden for 5 år
siden, vidste ingen, hvor vi
skulle hen. Vi ville bare gerne
ud. Ud i skoven, ud og tumle
og tænde bål! Noget må vi
have gjort rigtigt, for nu er vi
over 100 børn, 12 ledere, har
købt Spejdercenter Avnstrup
og arbejder fortsat på at
sikre de bedste rammer for
vores børn i naturen. Kasper
Eliassen, formand i gruppen, giver et indblik i rejsen,
udfordringer, succeser og
drømme for fremtiden, og
giver sit bud på, hvad der
kræves for at lykkes!
KASPER ELIASSEN
Formand i Skjoldungerne-Lejre

Den digitale verden med de
allestedsnærværende smartphones og sociale medier er
blevet en del af vores virkelighed. Ikke mindst for de
unge, som har levet hele livet
med internettet og mobiltelefonen.
Det gælder også for Det Danske Spejderkorps, som jo næsten kun har unge medlemmer
med nem og hurtig adgang
til en høj koncentration af
andre tilbud og aktiviteter.
Ofte uden om de traditionelle
foreninger og uden krav om
et langvarigt og forpligtende
engagement.
Forsker og ekspert i unge og
digitalisering, Søren Schultz
Hansen, er i øjeblikket i gang
med en stor undersøgelse
om foreningsdemokratiet i
en digital verden. Han har
bl.a. indsamlet empiri blandt
spejdere i Det Danske Spejderkorps.
Hvordan engagerer man en ny
generation af unge digitale indfødte spejdere, hvad
efterspørger de, og hvordan
betragter de fællesskab og
foreningsdemokrati? Forskeren præsenterer de første
resultater og lægger op til
debat om at være spejder i
en digital verden.
SØREN SCHULTZ HANSEN
Forsker i digitale indfødte
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TID
15.30 — 16.15
HVOR
AUDITORIUM A

URBAN SCOUTING
I BØRNEHØJDE
Med en øget tilvækst af børnefamilier i byerne er også
fulgt en øget efterspørgsel
hos spejdergrupperne, der
oplever lange ventelister.
Ventelisterne kan give mulighed for nye og flere friske
grene til gruppen eller måske
ligefrem generere helt nye
grupper, der kan bidrage med
nyt liv til kvarteret. I denne
debat diskuterer vi, hvordan
vi bedst imødekommer og
tilpasser os den demografiske udvikling, og hvordan
vi eventuelt kan skabe nye
spejderkoncepter i bymiljøerne.
Men først får vi nogle
perspektiver på, hvad det
vil sige at være byspejder.
For hvad dækker begrebet byspejd egentlig? Hvad
sker der, når der er langt til
nærmeste skov? Og hvordan
oplever børnene selv, at de
er byspejdere? Oplægget
tager udgangspunkt i et
antropologisk feltarbejde
blandt Bellahøj 21st Barkings
juniorspejdere, hvor vi gennem billeder, som spejderne
selv har taget, får indblik
i, hvordan byspejd ser ud i
børnehøjde.
ALICE ELMERKJÆR
Antropolog

TID
16.15 — 17.15

TID
17.15 — 18.00

HVOR
AUDITORIUM A

HVOR
AUDITORIUM A

HVAD SKAL VI MED
VERDENSMÅLENE?

SLUT MED
VENTELISTER!
FRA 80 TIL 250
MEDLEMMER
I BALLERUP
SPEJDERGRUPPE

Hvad skal Det Danske Spejderkorps med FN’s 17 Verdensmål? Vi taler alle sammen om dem, men hvordan
omsætter vi snak til konkret
handling, og hvordan spiller
de internationale dagsordener ind på din spejdergruppes
arbejde med bæredygtighed?
Gå i dialog med frivillige fra
Spejderne, WOSM og Danmarks ungdomsdelegat i FN,
og diskutér, hvordan vi som
spejdere tager ansvar for
bæredygtighed i forskellige
kontekster.
Med afsæt i udviklingsplanen
og temaet om ’Bæredygtighed i børnehøjde’ stiller vi
skarpt på, hvordan vi sammen
skaber en bæredygtig fremtid
både på nationalt plan og i
den lokale spejdergruppe.
MARGRETHE GRØNVOLD FRIIS
OG IDA MIKKELSEN
SPEJDERNE
PIA RISØR
Danmarks ungdomsdelegat i FN
PIA MELIN MORTENSEN
Medlem af WOSMs
Verdensspejderbestyrelse

Ballerup Spejdergruppe har
på 10 år tredoblet antallet af
medlemmer – uden en ambition om at gruppen skulle
vokse. Med udgangspunkt i
“Den Attraktive Spejdergruppe” har gruppen fokuseret på
ledelse, holdånd, forenkling
og ambitioner. Hør gruppeleder Eva Ravn Nielsen fortælle, og bidrag selv med gode
løsninger.
Vi kommer bl.a. omkring:
•	Plads til mange glade
spejdere og ledere
•	Rekruttering og fastholdelse af ledere og andre
frivillige
•	Flere parallelle flokke og
troppe
•	Åbenhed, holdånd og
teamkultur
•	Tips og tricks – lige til at
putte i lommen
Oplægget tager udgangspunkt i en spejdergruppe,
men erfaringerne om rekruttering og teamkultur kan
overføres til kursusteams og
andre sammenhænge.
EVA RAVN NIELSEN
Gruppeleder i Ballerup Spejdergruppe
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TID
18.30 — 19.00
HVOR
AUDITORIUM A

NYE MÆRKER

TID
18.00 — 18.30
HVOR
AUDITORIUM A

Over de seneste år er der
arbejdet intenst med at forny
og udvikle programmet i Det
Danske Spejderkorps – altså
vores mærker og materialer.
At indhente ny viden eller
lave nye materialer skaber
ikke – i sig selv – bedre
spejderarbejde i grupperne.
Det sker først, når vi ledere
kender, reflekterer over og
ønsker at bruge programmet,
sådan som det er tiltænkt.
Deltag derfor i 30 min.
oplæg om:

NY BASE TIL
SPEJDERLIV:
NATURRUM
SDR. OMME
Spejderne i Sdr. Omme fik
i 2019 et nyt tilholdssted.
Nemlig Naturrum Sdr. Omme.
Et særpræget hus, som spejderne lejer sig ind i, og som
har gjort det mere enkelt at
være frivillig spejderleder.
Naturrum Sdr. Omme startede
som et spejderprojekt båret
af spejdere. Nu er projektet
båret af en bestyrelse, hvor
nogle har tilknytning til spejderlivet.
Kom helt tæt på vores
kringlede vej fra spæd idé til
arkitekttegnet drømmehytte.
Hør om en proces, hvor målet
ændrede sig undervejs – på
en god måde. Bliv klogere på,
hvordan vi fik involveret kommune, lokale virksomheder og
fonde, og fik indsamlet ca. 7
millioner til projektet. Og ikke
mindst: Få guidelines, erfaringer og anbefalinger med
videre til jeres eget projekt.
LENNI ANDERSEN
Sønder Omme Spejderne

•	aktuel viden om børn og
unges hverdag anno 2019
•	revision af Udviklingskompasset, Dannelsestrin og
Spejdermetoden
•	status på programfornyelsen
CHRISTINE QVIST
OG TROELS FORCHHAMMER
Programfornyelsen

