Igen i år samles omkring 300 spejdere på Forlev i påskeferien til et
patruljekursus med udfordringer, råhygge og fokus på patruljens
udvikling.
Tag med på kursus og kom hjem med en nye venner, masser af
oplevelser og en styrket patrulje.

Forlev Spejdercenter
På centeret vil vores centermedarbejdere, lagmændene, vejlede, hjælpe og give
jer svar på de spørgsmål eller udfordringer, I måtte have under kurset. Hvis du vil
vide mere om Forlev Spejdercenter og se billeder fra tidligere patruljekurser, så
kig ind på Forlevs hjemmeside: www.forlev.dk
Projekter for enhver smag
Det er lagmændene, der udbyder de enkelte projekter, og de kan finde på
hvad som helst. Er din patrulje til bombastiske pioner-projekter, gedigent
håndværkerarbejde, konkurrence eller kreative aktiviteter og teater? Forlev kan
det hele, og vi arbejder med jeres patrulje, sådan som det passer til jer. En ting er
sikkert - I får en oplevelse for livet.
Overnatning
I kurset bor I sammen med jeres patrulje i medbragte patruljetelte. I kommer til
at dele lejrplads med andre patruljer, hvor I i fællesskab etablerer bl.a. bålplads,
fedtfælde og køkkenbord. Der laves mad over bål.
Patruljen i fokus - i det store fællesskab
I melder jer til patruljevis og madlavning, projekter og sovning foregår sammen
med patruljen. Vi har fokus på patruljen som en enhed, der skal blive bedre til
at løse spejderlivets opgaver i samarbejde. På projekterne vil I sammen med
de andre patruljer udveksle erfaringer og hjælpe hinanden til at blive bedre og
derved skabe et godt fællesskab. Tutten vil om aftenen være
et samlingspunkt for os alle.

- på Forlev!
Start:
Slut:

lørdag d. 19. marts kl. 13.00

Sted:

Forlev Spejdercenter, Skyggelundsvej 3, Forlev, 8660
Skanderborg.Tlf. 86523399 (Brug ikke denne adresse og
telefonnummer udenfor kursus!)

Deltagere:

Du kan deltage på Forlev uanset din korpslige tilknytning så længe
du er 12 år på kursets første dag og endnu ikke er fyldt 16.
Du skal kunne deltage i hele perioden uden afbrydelser - det vil sige
fra lørdag d. 19 marts kl. 13.00 til lørdag d. 26. marts kl. 14.30.
Vi har ingen undtagelser i forhold til deltagelsesperioden og må
understrege, at du vil blive sendt hjem, hvis deltagelsesperioden
ikke overholdes.
Der udstedes et kursusbevis til deltagere, der gennemfører kurset.

Pris:

820 kr. pr. deltager. Kursusafgiften dækker over hytteleje, morgenmad alle
dage, projekter og fællesdag. Frokost, aftensmad og transport sørger I selv for.
De fleste kommuner refunderer en del af kursusafgiften for et gennemført kursus.

lørdag d. 26. marts kl. 14.30

Tilmelding: Tilmeld jer online på www.forlev.dk/p16 fra d. 15. januar 2016. Vi kan kun

garantere plads til 300 kursister, så det er først til mølle. Bemærk at I først
er tilmeldt, når kursusafgiften er betalt (I modtager mere information om dette
efter tilmeldingen). Når kurset er fyldt, vil der være mulighed for at skrive patruljen
på venteliste frem til den 1. marts 2016.

Betaling:

Hele kursusafgiften betales samlet forud for kurset til Forlevs konto, reg. nr. 5016
kontonr. 1254052 (Jyske Bank). Betalingen skal mærkes tydeligt med patruljenavn og
gruppe. Kursusafgiften betales samlet og forud for kurset - senest d. 19. februar
2016. Tilmelding er bindende fra 4. marts 2016. Herefter refunderes kursusafgiften
ikke. I tvivlstilfæde henvises til DDS’ politik.

Deltagerbrev: I modtager et deltagerbrev ca. 14 dage efter sidste betalingsfrist, som

bekræftelse på, at I deltager. Brevet indeholder alle praktiske informationer
om kurset og skal læses af HELE patruljen samt forældre og tropsleder.

Lejrledere: Nanna Amalie Dahl (22 66 95 61) og Victor Kjellerup Juhl (23 63 30 75)

“Vi glæder os til magisk kursus sammen med jer”
Spørgsmål vedrørende patruljekursus 2016 sendes på mail
til: patruljekursus@forlev.dk og vil blive besvaret hurtigst muligt.
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I er også velkommen til at kontakte os på mobil og lægge en besked
med navn og telefonnummer, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

FO

Kurset
Hver morgen begynder med en fælles morgenmad. Herefter foregår dagen på
et projekt, du har valgt sammen med din patrulje, kun afbrudt af frokostpause,
hvor du sammen med din patrulje laver varm mad over bål samt et boldspil, hvor
projekterne konkurrerer med hinanden.
Om aftenen er der hygge og underholdning i vores bygning “Tutten”. Her kan I
sammen med de andre deltagere fra hele landet hygge jer, købe lidt lækkerier,
synge og gøgle. Når du tager hjem fra patruljekurset, har du både fået en masse
inspiration til dit spejderarbejde, nye venner og en kick ass patrulje med en masse
sammenhold.

Forlev.dk/P15

