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Ledertræning 2017 

 
Så åbner vi for endnu en ledertræning. 
Det er lørdag den 20. maj og foregår i Skodborg. Se adressen nedenfor. 
Ledertræningen spænder over nogle forskellige emner. Både for ledere og for grupperåd. 
Brug dagen til at komme hjemmefra, som samlet lederflok og få en hyggelig dag ud af det. Både som 
at være hjemmefra uden spejderbørn og med mulighed for at få ny inspiration.  
 
Dato, tid & sted for 4. ledertræningsdag: 
Lørdag den 20. maj 2017 
Opstart kl. 09:00 
Afrejse kl. 15:15 
 
Knasten, Skodborg spejderhytte, Industriparken 20, 6630 Rødding 
 
Pris: 
100,- pr. person 
Grupperådsmedlemmer, som kun deltager i grupperådsmodulet, deltager gratis. 
 
Hvem kan deltage? 
Alle ledere og lederassistenter i Kongeå distrikt over 15 år 
Grupperådsmedlemmer 
 
Hvad skal medbringes? 
Udetøj efter vejret 
Papir og blyant til egne notater 
En lille ting til tinstøbning, hvis dette modul vælges 
 
Grupperådsmedlemmer skal medbringe en positiv ting fra grupperådets arbejde og en udfordring. 
 
Forplejning: 
Der serveres frokost, samt kaffe, te mm. 
Dette er indbefattet i deltagerbetalingen. 
Husk at oplyse om allergi ved tilmelding! 
 
Tilmelding: 
Husk inden tilmelding at kigge i det udsendte materiale og se programmet, så der ikke vælges 
moduler der ligger på samme tid. 
 
Tilmelding skal foregå senest lørdag den 16. maj 2017 via NemTilmeld 
Husk at alle forespurgte oplysninger om hver deltager, skal oplyses ved tilmelding. 

Der er ingen max grænse for antal deltagere. 
Dog er der på ”Guitar for begyndere” plads til max 4 deltagere, som er efter først-til-mølle. 
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Til tilmelding: 
kongeaa.nemtilmeld.dk 
 
Betaling: 
Betaling sker ved tilmelding pr. betalingskort 
 

Spørgsmål: 

Kan stilles til Ebbe Moshage, kursusleder på tlf. 20 93 89 55 eller  
på e-mail: moskage@hotmail.com 
 
Modulerne den 20. maj: 
09.15 - 10.30 Guitar for begyndere 
09.15 - 10.30 Gibsstøbning - Begynder 
10.30 - 12.00 NemTilmeld i gruppen - Begynder 
10.30 - 12.00 Koder - Begynder/Øvet 
13.00 - 14.00 Tinstøbning - Begynder 
13.00 - 15.00 Kryb & kravl for begynder 
14.00 - 15.00 Grupperåd – Hvem skal lave hvad? - Begynder 
 
 
Sværhedsgraden, på et modul, vil det være anført som: Begynder – Øvet – Ekspert 
 
 
Billeder: 
Der bliver taget billeder i løbet af kurset som kan blive brugt ved senere annoncering af kurset. 
Ved tilmelding skal der oplysning, om der må tages billeder af den pågældende. 
 
 
Skulle der mangle informationer, som kunne være rigtig godt at have, så skriv endelig til Ebbe, som 
svare hurtigst mulig og samtidig kan vi til fremtidige kurser få rettet informationerne til. 
 
 
På gensyn den 20. maj i Skodborg 
 
På vegne af AFU 
Niels 


