
Ledertræning 

Kongeå distrikt 

Guitar for begyndere 9.15 til 10.30 

Har du ALDRIG rørt en guitar, men er du også af overbevisningen at det spreder 

max hygge ved lejrbålet? - Så kom og vær med. Vi gennemgår de mest simple ak-

korder, og så skal vi selvfølgelig også spille nogle af de spejdersange, som vi kender. 

Medbring gerne egen guitar. Der er kun 4 pladser på dette modul. 

Niveau: Absolut begynder 

Tinstøbning  13.00 til 14.00 

Vi skal støbe i tin. Medbring gerne en ting, som du kan støbe efter. 

Forskellige former for støbeforme løbes igennem. 

Niveau: Middel 

NemTilmeld i gruppen 10.30 til 12.00 

Nemtilmeld er et praktisk redskab, som kan bruges gratis af spejdergrupper. Nem-

Tilmeld, kan håndtere tilmelding til gruppens ture mm. Med og uden betaling, via 

dankort. Vi ser på de mest anvendte funktioner og hvis tiden tillader det, så leger vi 

lidt mere i dybden. Det hele bliver vist på storskærm, men tag gerne egen PC med. 

Niveau: Begynder 

Gibsstøbning  9.15 til 10.30 

Det er helt simpelt gipsstøbning. VI finder et spor, gør det klar og så skal der gips i. 

Niveau: Begynder 

Koder  10.30 til 12.00 

Vil du gerne se nogle andre koder i aktion, som du ikke plejer at bruge? 

Denne gang vil du blive sendt ud på et kodeløb, hvor du selv skal løse opgaverne. 

Der er koder til alle aldre—Lige fra morsekode til total volapyk. 

Niveau: Begynder/Middel/Øvede 

Grupperåd 14.00 til 15.00 

Hvor placeres gruppens opgaver? Er det grupperådets opgave eller ledernes? 

Ikke alle arbejder på samme måde, derfor er dette modul til inspiration, til gruppe-

rådet, til hvordan opgaverne kan planlægges. Sparring vil også være en god del af 

modulet. 

Niveau: Begynder 

Kryb & kravl 13.00 til 15.00 

Her skal vi dyrke de små dyrs verden. Vi skal lære og forstå, hvad kryb og kravl er 

om. Vinter, forår, sommer og efterår. Hvor vi kan finde dem og hvad man skal kigge 

efter. Der ud over skal vi kigge på hvad der skal til for at holde dem. 

Niveau: Begynder 

Ledertræning i Kongeå distrikt 

Hvem: Ledere og assistenter over 15 år 

Hvornår: Lørdag den 20. maj 2017 

Klokken: 09.00 til 15.15 

Hvor: Knasten, Skodborg spejderhytte, Industriparken 20, 6630 Rødding 

Mere info: www.kongeaadistrikt.dk 

Tilmelding: kongeaa.nemtilmeld.dk 


