
 

Patruljekursus  
 
Hvert  år  i  påskeferien  a�older  spejdercentre  rundt  i  DK  patruljekurser.  Man  deltager  på  kurserne               
som  en  patrulje  bestående  af  vennerne  fra  gruppen.  På  kurset  deltager  spejdere  i  alderen  12-16  år.                 
Kom  en  uge  afsted  fra  de  vante  rammer  hjemme  i  gruppen,  vær sammen  med  andre  spejdere  fra                 
hele  landet,  og  lær  en  masse.  Der  er  plads  �l  at  kunne  dele  historier  og  erfaringer  og  kny�e  nye                    
venskaber,   sam�dig   med   at   I   styrker   patruljens   eget   bånd.  
 
 

 
 

Så  er  det  �d  �l  at  få  fat  i  alle  jeres  bedste             
spejder-buddies  og  få  samlet  patruljen  �l  årets        
påskekursus   2020   på   Forlev   Spejdercenter!  
 

Hvad   skal   der   ske?:  
Patruljen  bor  i  telt  sammen.  Al  mad  laves  over  bål.           
Hele  ugen  på  ét  projekt,  som  I  vælger  sammen  ved           
ankomst.  Projekterne  kan  indeholde  alt  lige  fra        
madlavning  og  teater  �l  ra�ebygning,      
konkurrencer,  hike  m.m.  I  lærer  en  masse  om         
patruljeudvikling   og   samarbejde   undervejs.  
 

Hvornår   og   hvor?  
Kurset  finder  sted  i  påskeferien  fra  d.  4.  april  �l  d.            
11.  april  2020  på  Forlev  Spejdercenter.  En  hel  uge          
med   fede   oplevelser!  
Tilmeldingen  åbner  den  1.  januar  2019,  men  du         
skal   være   hur�g,   pladserne   går   e�er   først   �l   mølle.  
 

På  Forlev  Spejdercenter  skaber  vi  rammer  for        
læring  ud  fra  ét  overordnet  tema  og  der�l         
ugeprojekter,  der  tager  udgangspunkt  i  en  passion        
eller  en  vild  idé.  Vi  giver  tropsspejdere  en  uge          
med  fokus  på  krea�v  udvikling,      
patruljesamarbejde,  socialt  samvær  og     
fællesskab.  
 

Vi   glæder   os   �l   at   se   jer!  
På   vegne   af   Forlev   Spejdercenter.  

 
h�ps://forlev.dk/p20  

 
 
Kravet  for  at  komme  med  på  denne        
uforglemmelige  rejse  er  at  du  er  mellem  12  og  16           
år,  og  at  du  samler  minimum  3  af  dine  bedste           
spejdervenner   �l   at   tage   med   dig   på   rejsen.  
Hiv  fat  i  din  spejderleder  og  får  ham/hende  �l  at           
melde   jer   �l   Egemosens   påskekursus   i   dag!  
 
Hvornår   og   hvor?  
Kurset  finder  sted  i  påskeferien  fra  d.  9.  april  �l  d.            
13.   april   2020   på   Egemose   Centret.  
Tilmelding  er  åben  og  e�er  føsrt  �l  mølle         
princippet.  
 
h�ps://www.egemosen.dk/kommende-lejre/pas 
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