
Sted: 
Hotel  

Nyborg 
Strand, 

Østerøvej 2, 
5800 Nyborg

Medbring: udstyr til  
indendørs overnatning, husk 
sovepose og liggeunderlag, 

hvis du overnatter i sovesal, og en 
sangbog

Pris: kr. 1.600,-

Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2018  
Tilmelding foregår via www.pigespejder.dk 

Læs mere om Værdiboblerne på www.pigespejder.dk 
som fyldes op efter først til mølle princippet. 

Du kan handle i 55°NORD om lørdagen. 
Bestil evt. varer hjemmefra til 
levering på Nyborg Strand.

Bliv klogere på andres værdier, opdag nye værdier, stå fast på egne 
værdier og diskuter vores fælles pigespejderværdier. 

Få medspil og modspil, når du udfordrer dine spejderkammerater i 
spændende debatter, hører inspirerende oplæg og prøver dig selv af i 

aktuelle aktivitetsbobler.

En værdi er vi helt sikkert fælles om, nemlig glæden ved at være mange 
sammen på årets bedste lederkursus - NYS 2018!

Værdier på spil

Del dine værdier med:
 

Borgmester Joy Mogensen, en af landets yngste. Hør om hvor-
dan en ungdom som pigespejder, har givet hende sine værdier.

Master Drummer Sylvester Agbedoglo, der vil udfordre vores 
grænser, når vi skal samarbejde om sang, dans og rytmer fra 

Vestafrika. Underholdning hvor livsglæde og spontanitet 
skal udfoldes!

Forfatter og komiker Sanne Søndergaard, som 
laver komik med indhold og foredrag med 

humor for unge og voksne. Bl.a. om at 
tage livet alvorligt, selvom det ofte er til 
grin.

 Fat sangbogen og syng 
     så taget det løfter sig!

24. - 25.
 november 

2018



ProgramLørdag

10.00  Deluxe moduler inklusiv frokost for de tilmeldte

12.30  Ankomst og tjek ind

13.30   Velkomst
 
13.45  Formand Cathrine Støvring Preussler - Vores korps netop nu
  
  Hvordan smager fremtiden -  nyt fra teams
 
14.30  Sanne Søndergaard - Fuck normal
  Om sociale relationer, og hvor svære de kan  
  være

16.00   Kaffepause

16.30    Pigespejderværdier: Fang dem - føl dem - fortæl dem!

18.45   Pause

19.00   Middag

20.45   Grib sangbogen og lad værdierne høres

  Udnævnelse af trænere og vice IC
  Kåring af årets leder

21.45  Slå dig løs med Sylvester Agbedoglo i en sjov stund, hvor musikken  
  vækker livsglæden og kroppens puls



ProgramSøndag

07.00  Morgentræning for de friske

07.00  Morgenbuffeten står klar

08.45  Stå op med Gud, en aktiv andagt

09.05  Programstart

09.30  Værdibobler - runde 1
  Se beskrivelser på www.pigespejder.dk

10.45  Kaffepause

11.15  Værdibobler - runde 2
  Se beskrivelser på www.pigespejder.dk

12.30  Frokostbuffet

14.00  Borgmester Joy Mogensen vil fortælle om hvordan hun i  
  sit politiske liv altid har været drevet af sine værdier. Joy 
  vil sætte gang i salen med gode debatter
  (se mere på  www.facebook.com/joymogensen)

15.15  Afslutning ved formand Cathrine Støvring Preussler

15.30  Farvel og på gensyn ude i spejderland
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