
  Det praktiske: 
Husk at tilmeldingen skal afleveres til din Tropleder senest d.  
Tilmeldingen sker efter ”først til mølle” princippet – så vær hurtig!!!! 
 
Betaling: 
Din betaling for deltagelse på dette kursus vil være kr.  
Som du afleverer sammen med tilmeldingen til din leder. 
 
Stedet: 
Paradislejren 
Paradisvejen 62, Virklund 
8600 Silkeborg 
Tlf. på lejren: 61 69 84 27 
 
 
Tilmelding til PL/PA d. 3. – 5. november 2017. 
Jeg ønsker at deltage på: (Sæt kryds) 

Modul 1: [  ]            Modul 2: [  ]            Modul 3: [  ]            Modul 4: [  ] 

Navn:________________________________________________________ 

Fødselsdag:__________________Gruppe:___________________________ 

E-mail adresse:_________________________________________________ 

Jeg giver hermed tilladelse til, at der må tages billeder af deltageren, og 

disse må offentliggøres i forbindelses med PR mm.:   JA: [  ]    Nej: [  ] 

Forældre / værges underskrift:____________________________________ 

Forældre / værges tlf. under kurset:________________________________ 

Særlige behov, såsom allergi, medicin, ADHD eller andet: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ønsker du yderligere 
oplysninger så kontakt: 
Kursusleder: Michael Jensen 

Tlf. 61 69 84 27 
MJSpejder@Gmail.com  

Det fedeste weekendkursus! 
 

Paradislejren, Virklund 
Fredag d. 3. november kl. 19.00 -  
Søndag d. 5. november kl. 15.00 

 
 

0 - Sika Hammel betaler kurser for spejdere og senior-spejdere

 1. okt 2017 på e-mail frank@thorsgade.net



 

De 4 Moduler 
Kurset er delt op i 4 moduler. Er du i tvivl om hvilket modul 
der passer til dig, så kontakt din tropleder. 
 

Modul 1 (12-13 år) 
Dette er kursusmodulet, hvor der er fokus på arbejdet i 
patruljen, patruljeledelse samt genopfriske og lære nye 
spejderfærdigheder. 
 

Modul 2 (13-14 år) 
Dette er kursusmodulet, hvor der arbejdes med planlægning 
af projekter, så du er bedre rustet til at planlægge jeres næste 
patruljetur. 
 

Modul 3 (14-15 år) 
Her vil du få udbygget din  
erfaring som PL/PA’er og  
dine evner til at lede din  
patrulje. Dette betyder ikke, 
at oplevelserne og  
udfordringerne bliver  
mindre, tværtimod!!! 
 

Modul 4 (15-17 år) 
Er for dig som ikke kan få nok  
Af spejder. Her sætte du dig  
selv og dine evner på prøve,  
på dette ultimative modul,  
hvor oppakning er noget man  
bærer, konflikter er til for at  
blive løst, og hvor telte er for  
luksus-spejder.  
 

Hvad er et PL/PA kursus? 
Gudenå Distrikt afholder PL/PA weekendkursus, både for alle 
kommende og nuværende patruljeledere og 
patruljeassistenter, men også for dem, der vil have mere ud af 
deres spejderarbejde og lære om patruljeledelse.  
Dette er weekenden, hvor du kan lære om arbejdet i 
patruljen.  

• Hvordan du planlægger dit næste spejderprojekt  

• Hvordan du leder din patrulje  

• Hvordan du får idéer til det daglige patruljearbejde  
 

 

Lær disse 3 ting og meget mere, og få en fed 
weekend med masser af inspiration til patruljen 

og mød mange nye spejdervenner fra  
Gudenå Distrikt 


