23. - 24.

100 år - fremtiden er nu!

november
2019

Vil du gerne vide, hvad der sker i fremtiden med De grønne
pigespejdere, så skal du selv være med til at skabe den.
På årets lederkursus NYS 2019 bliver der rig mulighed for debat, dialog
og fordybelse.
Søndagens bobler byder bl.a. på SoWe, onboarding, sæsonspejd, kreativ
idéproces om mærker mv.

Se ind i fremtiden med:
Mia Ben-Ami - som med udgangspunkt
i den seneste forskning på området og
i samarbejde med nogle af de største
danske youtubere og influencers,
giver os et indblik i den digitale
virkelighed.
Vi skal fejre os selv med
besøg af “Klassens Tykke Dreng”,
Croon og comedy i skøn forening. Der
er fare for grin, glædestårer og fællessang, når Morten Brix og Lars
Herlow lukker op for godteposen.
Anne Dencker Bædkel kommer med sit bud
på nye livsstile, normer og værdier. Hvordan
bliver fremtidens fællesskaber og hvordan
får det betydning for vores korps?
Sted:
Hotel
Nyborg Strand,
Østerøvej 2,
5800 Nyborg
Medbring: udstyr til
indendørs overnatning, husk
sovepose og liggeunderlag, hvis
du overnatter i sovesal.
HUSK også din sangbog
Pris: kr. 1.650,Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2019
Tilmelding foregår via www.pigespejder.dk
Læs om søndagens bobler på www.pigespejder.dk
som fyldes op efter først til mølle princippet.

Lørdag

Program

10.00

Deluxe moduler inklusiv frokost for de tilmeldte

12.30		

Ankomst og tjek ind

13.30

Velkomst

13.45		

Anne Dencker Bædkel - Megatrends og tre vigtige tendenser
for De grønne pigespejdere

14.45

Hop ind i de næste 100 år - Formand Cathrine Støvring Preussler
leder os ind i De grønne pigespejderes fremtid

15.30

Walk and talk - Forandring: Fryd eller frygt?
Nyd kaffen imens

16.45

Regionsdrøftelser - Modige skridt ind i de næste 100 år

17.45		

Vi smager på fremtiden - Nyt fra teams og andre
Udnævnelse af trænere
Kåring af årets leder
Tak til IC

18.30

Jubilæumsmiddag - Husk sangbogen, vi skal mindes
de forgangne 100 år

21.00

Jubilæumsfejring - Klassens Tykke Dreng spreder glæde med
croon og comedy

Søndag

Program

07.00		

Morgentræning for de friske

07.00

Morgenbuffeten står klar

08.45		

Morgenandagt

09.00

Programstart

09.30

Bobler - runde 1
Se beskrivelser på www.pigespejder.dk

10.45

Kaffepause

11.15

Bobler - runde 2
Se beskrivelser på www.pigespejder.dk

12.30

Frokostbuffet

14.00

Mia Ben-Ami - Giver os et indblik i den digitale
virkelighed, vores piger navigerer i til daglig. Med sit
foredrag “Digital dannelse i øjenhøjde” kommer hun med
den sidste nye forskning på området, og giver os gode råd
til, hvordan vi forholder os til det

15.15

Afslutning ved formand Cathrine Støvring Preussler

15.30

Farvel og på gensyn ude i spejderland
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