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STJERNESKUDSKURSUS 
DU ER PIGESPEJDER! 

DU ER FØDT I 2004 ELLER FØR! 

DU ER EN STJERNE SÅ DU SKAL MED PÅ STJERNESKUDSKURSUS! 

På Stjerneskudskurset vil du blive klædt på til at agere på lokalt, 

regionalt, nationalt og internationalt plan. Du får muligheden for at 

prøve dig selv af som inspirator og rollemodel imens du finder ud 

af lige præcis det, du kunne tænke dig at forfølge i pigespejderland. 

Vi garanterer at Stjerneskudskurset bliver fuldt af tjubang, hygge og 

andet gak og løjer. Det bliver en fed weekend sammen med andre 

pigespejdere, hvor du kommer til at lære en masse om dig selv 

undervejs. 

PRAKTISK INFO 

Kurset foregår den 4.-6. januar 2019 på 

Spejderbakken (Øvre) i Vejle. Vi starter og slutter 

Samlet på Vejle banegård. Vi mødes fredag kl 19  

slutter søndag kl 14.20. 

Kom og vær med!  

 Gå på opdagelse i en buffet af spændende 

mennesker 

 Bliv ekspert i jubilæumsbegejstring 

 Dyk ned i dine egne talenter 

 Mød en masse nye veninder fra hele Danmark 

TILMELDING 

Pris:  Det er gratis for dig, at deltage på Stjerneskudskurset. Din region 

dækker omkostningerne. 

Tilmelding: Sidste tilmeldingsfrist er den 16. december 2018. Du skal tilmelde dig 

via din region. Kontakt din regionsledelse, som vil hjælpe dig. 
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UDDYBENDE INFORMATION 
 

Talentudvikling 

Deltagerne på Stjerneskudskurset arbejder med at udvikle deres eget talent og 

stiller samtidig skarpt på hvilke opgaver, de godt kunne tænke sig at prøve kræfter 

med i spejderverdenen både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Hvem ved, 

måske uddanner vi kommende regionschefer, internationale konferencedeltagere 

og fantastiske eventmagere. 

 

Regionens stjerneskud 

Stjerneskuddene skal ses som regionens ressourcepersoner. Derfor tilmeldes de 

gennem regionen, som også dækker deltagergebyret. Det er også regionen, der 

sender invitation ud til potentielle stjerneskud, og som beslutter, hvor mange I vil 

sende afsted. 

Vi skaber kontakt til regionernes HR-kontaktpersoner og klæder dem på med 

information om deltagerne fra deres region. 

 

Pris 

Gæstestjernekurset koster 750 kr.  

 

Antal deltagere 

Der er ikke noget maksimum eller minimum for hver region, men vi vil opfordre alle 

regioner til at sende mindst to så de har et netværk når de kommer tilbage i 

regionen. Det maksimale deltagerantal for kurset er 40. 

 

Tilmeldingsoplysninger 

Deltagerinformation: Deltagerens forældre/værge: 

 Navn  Navn 

 Adresse  Telefonnummer 

 Telefonnummer  Mailadresse 

 Mailadresse 

 Fødselsdato Spejderleder: 

 Gruppe  Navn 

 Region  Telefonnummer 

 Fototilladelse  Mailadresse 

 Særlige hensyn, herunder allergi 

 

Spørgsmål 

Spørgsmål kan rettes til Susanne Kolle på sk@pigespejder.dk 
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