Lederinfo – PL/PA 2020
Så nærmer vi os PL/PA 2020 og tiden er inde til at få en masse spejdere sendt af sted på
kursus. Vi håber, I vil sørge for at sende så mange spejdere som muligt af sted denne gang,
så vi kan holde gang i kurserne i distriktet – og ikke mindst få flest mulige spejdere i gang
med en lang kursusrække!
Om kurset:
Kurset indeholder denne gang en række moduler med forskellige spejderfærdigheder.
Deltagerne får mulighed for at vælge netop de moduler, de har mest lyst til. Valg af
moduler foretages i forbindelse med tilmelding. Læs modulbeskrivelserne nedenfor.
Udover kursusmodulerne byder kurset også på andre sjove aktiviteter og tid til hygge med
nye og gamle spejderkammerater.
Spejdere, der har været på PL/PA-kursus tidligere, skal derfor ikke afholde sig fra at tage af
sted igen, da kurser altid er forskellige – og en af gevinsterne, man får ved at tage på
kursus, er at opleve fællesskabet med de andre deltagere!
Målgruppen for dette kursus er spejdere i 5.-9. klasse. Spejdere fra 6.-9. klasse deltager fra
fredag til søndag, mens spejdere fra 5. klasse har mulighed for at deltage i
kursusmodulerne, der foregår om lørdagen.
Tilmelding og betaling
Spejderne tilmelder sig til sin egen gruppe (udfyld selv seneste frist for tilmelding),
hvorefter gruppen sender en samlet tilmelding med alle informationer til
karinlykkebo@gmail.com senest den 31. januar 2020. Vi vil også gerne have besked, hvis
gruppen ingen deltagere har.
Der sendes, fra distriktet, en betalingsopkrævning til gruppen, som derfor selv kan afgøre,
om det er den enkelte spejder eller gruppen, der betaler kurset. Vi skal altså ikke have
pengene kontant på kurset.
Informationer og deltagerbrev
Efter sidste tilmeldingsfrist sender kursusstaben et deltagerbrev direkte til deltagerne.
Derfor er det vigtigt, at vi får en mailadresse på deltagerne. Deltagerbrevet giver bl.a.
oplysninger om kursusmodulerne og pakkeliste.
Spejdere og ledere har mulighed for at følge med på kursets facebookside:
www.facebook.com/PLkursusThyDistrikt
Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Karin Lykkebo på 29 45 15 02 eller skrive til
karinlykkebo@gmail.com.
Spejderhilsner fra
Kursusstaben på PL/PA 2020

Modulbeskrivelser
1-1-2 -Spejder i knibe!
- hvad gør jeg når Peter saver sig i hånden?
Brand, sikkerhed og førstehjælp. Mange spejderaktiviteter kan gå galt. Heldigvis er vi gode
til at passe på hinanden når vi arbejder. Men det hænder at uheldet er ude. Er du klar til at
der sker uheld i din patrulje? Ved du hvad du skal gøre når det sker? Dette modul gør dig
mere skarp til, når det sker for en af jer. Det kan være et lille snit i fingeren med kniven
eller øksen der sidder i benet – bliv klar til lidt af hvert.
Fyr, flamme og citronhalvmåner
- er du vild med ild og madlavning på bål?
Alle spejdere ved, at spejdere laver bål. Men kan du lave det rigtige bål til opgaven? Et
madbål og et lejrbål er to helt forskellige størrelser. Ved du hvilket brænde der tænder let,
hvilket der brænder længst og hvad der ryger mindst eller mest? Kan du tænde ild med en
kartoffel? Har du nogensinde fået ild med et ildbor eller et ildstål? Modulet er en
afprøvning af materialer og teknikker - og måske smager det godt til sidst! :-)
Marco Polo - go home
- lær at finde vej - ikke kun med et kort!
Kan du navigere efter naturen? Ved du hvad der er op eller ned på et kort eller hvordan et
kompas virker? Nogle ting er bare vigtige at kende til. Det er ikke altid GPS’en kan få
signal. Og GPS’en er mere end bare en vej-finder. Den kan bruges til meget andet. Kom og
bliv bedre til at finde vej og bruge GPS’en til andet end at komme fra A til B. Og tænk hvis
alt er skrevet i koder…
Byggemand Bob og babelstårnet
- bliv bedre til knob, pionering og tovværk!
Alle kan bygge med reb og rafter, binde en knude og komme galt af sted med det. Her
arbejder vi med de rigtige knob og besnøringer til de forskellige opgaver. Verden er mere
end tømmerstik og dobbelt halvstik. Bliv klogere på andre knob og hvad de kan bruges til.
Lær lidt om teorien bag det gode byggeri, hvordan du passer dit tovværk og hvor du finder
de fedeste knob.
Hug en hæl og klip en tå
- hold dit grej skarpt!
Patruljegrej – vedligeholdelse, brugen af det og sikkerhed når vi bruger det. De fleste
skader sker, når grejet ikke er i orden. Hvis øksen har et knækket skaft, kniven er skarpere
på ryggen end på æggen eller spaden ligner en sav, vil det nok gå galt. Bliv dus med dit og
patruljens grej og oplev fornøjelsen ved at lave brænde med grej der dur.

Tante Andantes fest og sang
- planlæg et godt lejrbål!
Er lejrbål blot de samme sange, de samme vittigheder og en kedelig konkurrence? Eller er
der måske en hel verden af gode ideer og sjove indslag, som bare venter på, at du opdager
den. Vær med til at planlægge et lejrbål, hvor du er med til at bestemme om det er
traditionelt, ramt af riddertema eller noget helt andet. Vi har mange ideer og du er med til
at udvikle dem, sætte dem sammen og finde på nye.
K for tro og tanker
- hvad er forkyndelse for noget?
Er forkyndelse kun noget med at synge salmer og høre historier fra Biblen? Kan
forkyndelse være andet end noget, der foregår i kirken? Vær med til at undersøge, hvad
forkyndelse er for en størrelse og planlæg en andagt, som du er med til at sætte dit helt eget
præg på. Tør du tænke store tanker og stille nogle af de svære spørgsmål, tør du være med
til at få andre til at tænke over store eller små ting i vores hverdag, som hænger sammen
med K’et?
Sjov i skoven eller stoleleg i skabet
- planlæg en aktivitet!
Er det sjovt at planlægge noget for andre, kan du lide at gå forrest og lære de andre noget
nyt eller blot være den, som introducerer den nye leg? Hvordan planlægger vi en aktivitet,
hvad skal vi huske, hvordan bliver det sjovt, lærer alle et eller andet af det? Der er mange
spørgsmål og mange tanker bag en god aktivitet. Prøv at være med til at tænke disse tanker
og planlæg din helt egen aktivitet sammen med de andre i patruljen. Om det bliver sjovt –
det bestemmer du.

