
HØSTSALG 

PÅ LEDERKURS 
 

Helgen 24. – 26. oktober 2008 
 

Gjør et kurskupp: 
Nyingen     Primitiv mat 

   Gjør ett spikk   GPS 
   Makramehjerte   Handletorg 
    
    

    

 
Velkommen til høstens kurs for speiderledere på Agder. 

 
Lederpatruljen ”Kilden” inviterer deg til å få 

kompetanse, påfyll og inspirasjon 
  
 
Kursstedet: Stiftegården, Torridalsveien 21 i Kristiansand 

 

Kurset er for:  Speiderledere over 16 år 

 

Kursmoduler: ► ”Nyingen” – introduksjonskurs for nye speiderledere som 

ikke har vært speidere tidligere. Går fra fredag til lørdag  
► ”Gjør ett spikk” – lørdag og søndag etter behov 
► ”Makramehjerte” – lørdag og søndag etter behov 
► ”Primitiv mat” – lørdag  
► ”Bruk av GPS” – søndag 
► ”Handletorg” – lørdag. Her kan du handle tips og ideer til 

speidermøter. Du har kanskje også noen ideer å tilby andre? 
► Har du andre kursønsker? Gi oss en tilbakemelding så ser 

vi hva som kan innfris. 
 



Kursledere: Britt Marie Hansen, Morten Angvoll, Ole Ugland, Unni Hansen, 

Liv Epletveit og Inger Elise ”Isa” Engelstad   
 
Fremmøte: Fredag 24. okt kl 19 på Stiftegården  

Avslutning søndag kl 14 

 
Påmeldingsfrist: 6. oktober 2008. Påmelding er bindende  

 

Påmelding til: Britt Marie Hansen, mobil 93441304, isabrev@frisurf.no  
Krooddveien 2, 4624 Kristiansand 

 
”Nyingen”. 
Ordet ”Nying” har dobbel betydning: Kurset er for det første beregnet for deg som er 
”ny” som speiderleder.  
Dernest er ”nying” navnet på en spesiell båltype som kan brenne svært lenge og varme 
deg gjennom en kald natt ute.  
Kurset gir deg et innblikk i hva det betyr å være speiderleder, hvilke metoder vi bruker 
og hva som skal til for å drive god speiding.  
De gode opplevelsene er en viktig del av dette. 
 
Det er mulig å kombinere kursene. 
 
Du får flere opplysninger om kursene når du har meldt deg på. 
 
 

Deltakeravgift:   kr. 400,- 
Giro blir tilsendt, påmeldingen er bindende! 

    
  

 
Vi foretrekker påmelding gruppevis, husk å oppgi gruppas navn 
Ved påmelding oppgis følgende for hver deltaker: 
navn, adresse, alder, enhet, e-post, mobiltelefon og hvilke kurs du ønsker 
å delta på. 
 
 
Vi gleder oss til å treffe deg på kurset! 
 
 
 
Med vennlig speiderhilsen ledertrenerpatruljen ”Kilden” 


