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Om hæftet

For nogle år siden besluttede spejderkorpsene i Danmark, af det skulle være muligt at
tage på alle kurser uanset uniformsfarven.
På trods at beslutningen er det langt fra alle
spejdere, der er klar over, hvilke tilbud, der
findes, da man selv skal opsøge informationerne.
Da jeg selv var tropspejder, tog jeg på det
kursus, der blev tilbudt af mit korps, fordi
det var den mulighed, jeg kendte. Kurset var
sjovt, og jeg fik gode venner, men jeg fandt
hurtigt ud af, at kurset ikke understøttede
den læring, jeg følte, jeg havde brug for.
Jeg stoppede derfor med at deltage på ungdomskurser. Siden er jeg blevet præsenteret
for alle de muligheder, der ligger uden for
mit eget korps, og jeg ærgrer mig over, at
jeg ikke kendte til mulighederne, da jeg var
i målgruppen.

af KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne
pigespejdere og Det Danske Spejderkorps i
dette hæfte.
En af de fantastiske ting ved, at vi har så
mange korps i Danmark, er, at vi kan trække
på hinandens styrker og lære af hinandens
forskelligheder. Hvis spejderne finder det
kursus, der bedst understøtter lige netop
deres læring, så får spejderne lov at udvikle sig til den bedste version af sig selv, og vi
får i sidste ende de bedste mennesker ud i
samfundet.

Ea Forchhammer
GEÅ Projekt 17/18

Da jeg startede som giv-et-år spejder, tænkte jeg, at hvis jeg har oplevet dette, er der
nok også en masse andre spejdere, der
har oplevet noget lignende. Jeg har derfor samlet de kursustilbud, der udbydes
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PLAN
PLan-kurser

PLan er patruljelederkurser arrangeret af
Det Danske Spejderkorps, og er for spejdere mellem 12 og 16 år. Alle PLan-kurser
ligger i uge 42.

Man kan vælge et af de mange forskellige
PLan-kurser. Hvert år beslutter de forskellige PLan-teams sig for et tema, der vil
være rammen for kursusugen.

PLan er for dig, der trænger til en uge med
udfordringer, friluftsliv og patruljeliv.

Læs mere om PLankurserne på:
http://dds.dk/artikel/plan-12-16-ar
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PLan-start
For at deltage på PLan-start skal man være
eller fylde 12-13 år i 2018. På Plan-start sættes
der fokus på patruljesamarbejdet, friluftsliv og
spejderfærdigheder.

PLAN LYX

NØDPLAN

Tema

Forlystelsespark søger hurlumhej-eksperter

Tema

HEMMELIGE SPIONER SØGES!

Sted

Egemosen, Stenløse

Sted

Avnstrup Spejdercenter, Hvalsø

HØJT PÅ PLAN

PLAN PARAT

Tema

Hotel Transsylvanien

Tema

Det vilde vesten

Sted

Paradishytten, Silkeborg

Sted

Assenbæk Spejdercenter, Tistrup
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PLAN 1
PLan 1 er for dig, der er eller fylder 13-14
år i 2018. Her er det oplevelser og sammenhold, der sættes i højsædet. Sammen
med din tildelte patrulje udvikler du færdigheder og får gode råd til planlægning
af patruljemøder.

Man behøver ikke at have deltaget på
PLan-start for at deltage på PLan 1.
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PLAN 1
HOLMEN

PLAN PLASK

Tema

Vil du med til jubilæums-KAPOW?

Tema

Søen kalder, lytter du?

Sted

Spejdercenter Holmen, København

Sted

Thurøbund, Svendborg

PLAN PLATYPUS

PLAN PLEX

Tema

Vil du med til eventyrernes verden?

Tema

Kom og hjælp Spejdernes Befrielsesfront!

Sted

Brejning Efterskole, Børkop

Sted

Stevninghus, Aabenraa

PLAN MYSTIFIK
Tema

Cirkus Mystica: The Greatest Show

Sted

Skovbrynet, Aarup
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PLAN 2
PLan 2 er for spejdere, der er eller fylder
14-15 år i 2018. På PLan 2 er der fokus
på værdier, friluftsliv og store oplevelser.
Derudover får man værktøjer til selv at
kunne planlægge, udføre og evaluere patruljemøder.

Man behøver ikke at have deltaget på
PLan 1 for at deltage på PLan 2.
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PLAN 2

OCEAN PLAN

PLAN RYEKOL

Tema

Hollywood til havs

Tema

Welcome to the jungle

Sted

Holbæk

Sted

Ryekol, Ry

PLAN PI

SKRÅPLAN

Tema

3,14 gange rundt om jorden på en uge

Tema

Smid vaterpasset ud - her er alting skråt

Sted

Gillastugan, Sverige

Sted

Røddinglund Spejdercenter, Vildbjerg
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PLAN 3
Er du eller fylder du 15-16 år, og er du ikke
blevet klanspejder endnu, kan du tage på
PLan 3. På kurset er fokusset på samfundet, spejderværdierne og ledelse, og der
vil være en stor grad af medbestemmelse
og ansvar på kurset.

Man behøver ikke at have deltaget på
PLan 2 for at deltage på PLan 3.
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PLAN 3

PLAN A

PLAN HYLKEDAM

Tema

En efterårsferie med All Inclusive!

Tema

Vil(d) i dag, sygt imorgn!

Sted

Hjartbro Spejdercenter, Bevtoft

Sted

Hylkedam, Gelsted

PLAN COLLERUPHUS

PLAN T

Tema

Mission: HQ i undtagelsestilstand!

Tema

PLan T tager hjem til Aarhus

Sted

Colleruphus, Holte

Sted

Aarhus/Mols Bjerge, Midtjylland
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SARA KÜHL

»JEG HAR KNYTTET
MANGE BÅND
OG LÆRT OM DE
MULIGHEDER OG
IDEER, DER ER
GENNEM BÅDE
ANDRE KORPS OG
T VÆ R KO R P S L I GT
SAMARBEJDE.«

19 år
KFUM-Spejder i Lundehus Gruppe
Har deltaget på Plus3000, PLUS Peiko
og Forlevs Seniorkursus

Både de grønne og de blå kurser handler i senior-alderen om selvudvikling og
projektledelse, men de to korps har hver
deres tilgang til det. Man får derfor rigtig
meget ud af at deltage på kurser fra begge korps. Udover det har jeg også fået et
bredere syn på spejderbevægelsen ved
at deltage på de blå kurser. Jeg har knyttet mange bånd og lært om de muligheder og ideer, der er gennem både andre
korps og tværkorpsligt samarbejde.
Jeg er hver gang blevet mødt med nysgerrighed og glæde ved deltagelse på
de blå kurser, hvor folk synes, det er fedt
også at få nogle fra et andet korps med.
Spejderarbejdet er jo det samme i de to
korps, og vi har altid meget at lære af
hinanden. Der ses forskelle i traditioner

og selvfølgelig farven på uniformen, men
det er ikke noget, der hindrer et godt kursus og nogle langvarige venskaber.
Jeg valgte at deltage på de blå kurser,
fordi jeg havde hørt om dem gennem
mine venner fra DDS. Der er ikke så mange kurser hos de grønne, der passer til en
aldersgruppe på 16-18 år, og det var derfor oplagt at finde et blåt kursus i stedet.
De blå kurser, jeg har været på, adskiller
sig fra de grønne kurser (i min aldersgruppe) ved at være mere praktiske. Her
foregår læringen ved at få nogle reelle
opgaver for hånden og så vejledning på
dem. De grønne mere er teoretisk læring
med enkelte mindre opgaver.

FAKTA

Forlevs Seniorkursus er ikke en del
af den officielle ungdomskursuspakke udbudt af DDS, og er derfor
ikke medtaget i dette hæfte.
Læs om kurset på:
https://forlev.dk/seniorkursus-16.
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UNGLEDERUDDANNELSEN
Unglederuddannelsen er et forløb bestående af tre kurser: Ungleder 1, 2 og 3.
Uddannelsen er arrangeret af De grønne
pigespejdere og er henvendt til piger i
alderen 12-20 år. Hele kursusforløbet har
et primært fokus på fællesskab, friluftsliv,
læring og refleksion.

Alle Unglederkurser i efteråret ligger i uge
42 på Spejderbakken, Vejle.
Læs mere om Unglederkurserne på http://
pigespejder.dk/ungleder/
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UNGLEDERUDDANNELSEN

UNGLEDER 1

På Ungleder 1 skal du være fyldt 13 år. Kurset bliver afholdt 1-2 gang
om året (denne gang i uge 42).
På kurset lærer du om lejrliv, forståelse af spejderlov og løfte, møder
pigespejdere fra hele landet og starter dit pigespejdernetværk. Du
lærer desuden at være en aktiv del af en patrulje, hvor alle skal tage
ansvar.

UNGLEDER 2

Ungleder 2 er næste trin i din uddannelse som leder. Kurset bliver
afholdt 1-2 gang om året (denne gang i uge 42). På dette kursus lærer
du om spejdermetoden og læringsprincipper. Du lærer at planlægge,
gennemføre og evaluere et aktivitetsforløb. Du bliver introduceret
til De grønne pigespejders aktivitetsmateriale og lærer om, hvordan
naturen kan bruges som læringsrum. Herudover får du viden om det
internationale spejderfælleskab, lærer at tage del i samtaler om tro og
tvivl samt at tage ansvar for patruljens trivsel og samarbejde.

UNGLEDER 3

Kurset bliver afholdt én gang om året i uge 42. På Ungleder 3 skal du
gøre brug af mange af de ting, du har lært på de to foregående Unglederkurser. Du lærer at bruge De grønne pigespejders aktivitetsmateriale
og om kreativ ideudvikling. Du lærer om forskellige ledertyper, om dig
selv som leder samt om personlighedstyper, og hvad de gør for arbejdet
i en patrulje. Sidst men ikke mindst er der fokus på konflikthåndtering
og du får redskaber til at tage ansvaret for at sige til og fra.
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MIRANDA NIEMANN

»MAN KENDER
MANGE AF DEM, SOM
D E LTA G E R P Å D D S KURSERNE, MEN JEG
KENDER IKKE MANGE
GRØNNE SPEJDERE.
DERFOR KAN JEG
O P N Å E T S TØ R R E
N E T VÆ R K , S O M J EG
K A N T R Æ K K E PÅ , N Å R
JEG KOMMER HJEM
F R A K U R S E T«

FAKTA

18 år
DDS’er hos Hadsten Spejderne
Har deltaget på ULK 58

Jeg valgte at deltage på ULK hos
KFUM-Spejderne, fordi jeg gerne ville prøve noget andet. Jeg ville også
gerne prøve et kursus, hvor man lærte
lidt mere, end jeg ville have gjort på et
DDS-kursus. Det havde jeg hørt, man
gjorde på KFUM-Spejdernes kurser.
Der findes ikke så mange af denne
slags kurser inden for DDS, som ligger
i påsken, så jeg måtte finde en anden
og anderledes løsning. Det må man
sige, ULK er i forhold til de andre kurser, jeg har været på.
DDS’s kurser foregår primært udenfor,
man sover i telt, laver mad over bål
og selv teorien foregår udenfor, men

ULK er KFUM-Spejdernes UngdomsLederKursus. Læs mere om ULK på:
https://spejdernet.dk/uddannelse/tagpaa-kursus/ulk/

sådan er det ikke på ULK. Der skal vi
sove indenfor og er indenfor det meste af tiden. Vi skal endda medbringe
en computer. Det er ikke noget, jeg er
vant til, men jeg kan godt se fordelen,
da jeg på den måde kan opnå mere i
løbet af kurset. Hvis man er på et kursus, hvor man skal være udenfor det
meste af tiden, er det ikke altid, man
fanger teorien. Udover den større
mængde viden, jeg nok kommer til at
opnå, er det også en anden viden, jeg
forhåbentlig kan opnå ved at deltage
på ULK. Noget andet, jeg opnår ved at
deltage på kurset, er selvfølgelig også
et større netværk. Man kender mange
af dem, som deltager på DDS-kurser-

ne, men jeg kender ikke mange grønne spejdere. Derfor kan jeg opnå et
større netværk, som jeg kan trække
på, når jeg kommer hjem fra kurset.
Hos KFUM-Spejderne har man en helt
anden holdning til tro, end jeg er vant
til hos DDS. Denne tro kommer til udtryk ved deres valg om at holde andagter. Det er ikke noget, jeg har oplevet på en DDS-lejr eller lignende. Men
det er en utrolig interessant oplevelse
at få lov til at overvære en andagt og
selv planlægge og udføre en.
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ROLAND 1
Roland 1 er et kursus arrangeret af
KFUM-Spejderne og henvender sig til
spejdere i alderen 13-15 år. På kurset lærer du en masse færdigheder, samt hvad
det vil sige at være en del af en patrulje.
Man placeres i patruljer blandet på tværs
af landet, hvor man i fællesskab lærer om
pionéring, førstehjælp, opbygning af lejr
og mange andre friluftsfærdigheder. En

del af kurset vil også være at tage snakken om fordomme om spejdere og på den
måde reflektere over det fællesskab, spejderne er en del af.
Læs mere om de enkelte Roland 1 kurser
i kalenderen på KFUM-Spejdernes hjemmeside: https://spejdernet.dk/spejderliv/
kalender/
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ROLAND 1

DET EKSPERIMENTERENDE ROLAND 1

ROLAND 1 – TERP SPEJDERCENTER

Sted

Brejning Efterskole, Børkop

Sted

Terp Spejdercenter, Bramming

Dato

22-07-2018 til 29-07-2018

Dato

07-07-2018 til 14-07-2018

ROLAND 1 - SAMMEN ER VI STÆRKERE!

ROLAND 1 - EN DEL AF NOGET STØRRE

Sted

Lerbjergcenteret, Hvalsø

Sted

Trevældcenteret, Vinderup

Dato

21-07-2018 til 28-07-2018

Dato

07-07-2018 til 14-07-2018

PLANROLAND 1

ROLAND 1 - JORDEN RUNDT

Sted

Houens Odde Spejdercenter, Kolding

Sted

Moselund Spejdercenter, Hinnerup

Dato

07-07-2018 til 14-07-2018

Dato

13-10-2018 til 20-10-2018
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ROLAND 2
For at deltage på Roland 2 skal du være
mellem 14 og 16 år, og der er her fokus
på patruljen, og hvordan man leder andre jævnaldrende. Det er her, du lærer at
planlægge patruljemøder og -ture og at
kunne stå foran andre og instruere. Derudover får du en større indsigt i spejder-

metoden, og hvordan denne bruges i det
daglige spejderarbejde.
Læs mere om det aktuelle kursus: https://
spejdernet.dk/arrangement/roland-2paa-arresoe-nr-696/
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ROLAND 2

ROLAND 2 PÅ ARRESØ
Sted

Arresøcentret, Frederiksværk

Dato

13-10-2018 til 20-10-2018
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DIAMANT
Diamant er et kursus for spejdere i alderen
15-17 år og er arrangeret af KFUM-Spejderne. Diamant er for dig, der har brug for
at lære dig selv og andre bedre at kende.
Det sker, når man sammen med sin patrulje lærer at håndtere pressede situationer. På trods af at spejderne bliver pres-

set, er de i gode hænder, da kursusstaben
leder dem gennem de fysiske udfordringer og deres personlige udvikling.
Læs om det aktuelle kursus: https://spejdernet.dk/arrangement/diamant-terpspejdercenter-nr-160/
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DIAMANT

DIAMANT – TERP SPEJDERCENTER
Sted

Terp Spejdercenter, Bramming

Dato

14-10-2018 til 20-10-2018
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LISA SCHØNBECH

»JEG SER DE TING,
J EG H A R L Æ RT PÅ
KFUM-SPEJDERNES
KURSER I ET ANDET
P E R S P E K T I V, F O R D I
KORPSENE HAR
FORSKELLIGE
M Å D E R AT L Æ R E O S
T I N G E N E PÅ . «

19 år
KFUM-Spejder i Langeskov Gruppe
Har deltaget på Ungleder 2 og 3

Først tænkte jeg: »Hvorfor ikke? Det kunne da være sjovt.” Jeg valgte også at deltage på pigespejdernes Unglederkurser,
fordi jeg gerne ville prøve, hvordan det
var at være på et kursus, hvor der kun er
piger. Jeg valgte det også, fordi jeg syntes, det lød spændende. Senere valgte
jeg dem, da jeg selvfølgelig har fået nogle gode veninder, og fordi jeg synes, den
måde deres kurser bliver afholdt på, er
virkelig god.
Pigespejdernes Unglederkurser er forskelligt fra KFUM-Spejdernes kurser på
den måde, at når man har moduler, sidder man ikke så meget ned hos pigerne.
Hos pigerne er det, man skal lære, indarbejdet i en aktivitet, så man ikke skal
sidde stille så længe af gangen. Man er

udenfor hele tiden og kommer slet ikke
indenfor under kurset. Det synes jeg er
mega fedt.
Når jeg deltager på kurser i andre korps,
får jeg personligt en forståelse for, hvordan der arbejdes i andre korps og hvilke
ledermetoder, de benytter sig af. Jeg ser
de ting, jeg har lært på KFUM-Spejdernes
kurser i et andet perspektiv, fordi korpsene har nogle forskellige måder at lære
os tingene på. Jeg har også fået afkræftet nogle fordomme, jeg havde om at
være pigespejder.

23

VORES KURSER

G E Å P R OJ E KT

DIAMANT
EXTREM
Diamant Extrem er for spejdere i alderen
18-20 år og udbydes af KFUM-Spejderne.
Kurset er for dig, der har brug for at få
rykket grænser og lære dig selv bedre at
kende i pressede situationer. Man sættes
sammen i grupper, hvor man lærer hinandens grænser og bidrager til hinandens
udvikling.

Kurset ligger typisk i uge 42.
Læs mere om det aktuelle kursus: https://
spejdernet.dk/arrangement/diamantextrem-korpset-en-del-af-extremerne-4042/
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DIAMANT EXTREM
DIAMANT EXTREM – KORPSET ’EN DEL AF
EXTREMERNE’
Tema

Temarammen tager udgangspunkt i TV2 programmet ‘Korpset - gjort af det rette stof’

Sted

Houens Odde Spejdercenter, Kolding
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PLUS-START
PLUS-Start er en del af DDS’ nye seniorkurser, PLUS, og er for dig, der gerne vil
se, hvad klanspejderlivet kan byde på.
For at deltage på PLUS-Start skal du være
mellem 16-17 år og have lyst til nye udfordringer, personlig udvikling og en masse
idéer at tage med hjem.

PLUS-Start ligger i uge 42.
Læs mere om det aktuelle kursus: https://
dds.dk/arrangement/plus-start-plus-3000
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PLUS-START

PLUS3000
Tema

Take-off på dit seniorliv

Sted

Gurredam, Helsingør
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HVORDAN
TILMELDER
JEG MIG?
Tilmelder du dig et kursus arrangeret
af dit eget korps, sker det via jeres egen
medlemsservice, og du kan typisk spørge
din leder om hjælp.

Hvis du gerne vil tilmelde dig et kursus
arrangeret af et andet korps, ser proceduren lidt anderledes ud.

DET DANSKE SPEJDERKORPS

For at tilmelde sig kurser tilhørende DDS
sker det ved at sende en mail til kursus@
korpskontoret.dk.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

For at komme på pigespejdernes Unglederkurser, tilmelder man sig ved at sende
en mail til kursus@korpskontoret.dk.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Hvis man vil tilmelde sig et kursus arrangeret af KFUM-Spejderne, skal man sende en mail til info@kfumspejderne.dk.
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KFUM — SPEJDERNE I DANMARK

29

