Kære bestyrelse, ledere og seniorer

Lørdag d. 13. januar k. 8.30—16 (18.30 eller ???)

BLS dagen nærmer sig og i år skal vi arbejde med en
ny udviklingsplan. RETHINK.

Program

Glæd jer til en dag hvor I får mulighed for at se på det
vi gør med nye øjne og hvor der er plads til at tænke
nyt.
Men vi skal også være konkrete, tænke på hvad vi
hver især kan og vil bidrage med og hvordan vi når i
mål med vores plan (hvem gør hvad og hvordan).
I får på næste side lidt inspirationsmateriale og samtidig vedhæftes DDS´s udviklingsplan som frem mod
2020.
Glæd dig til en dag i godt selskab og hyggelige rammer.
Spejderhilsen
Bente

P.S. Tilmelding på hjemmesiden til både BLS dagen og
nytårstaffel.

Først havde jeg en ide, derefter så jeg et ideal. Nu har vi en bevægelse, og hvis I ikke passer på ender vi med kun at have en organisation.
Baden-Powell

8.30 Morgenmad og introduktion
9.45 Hvad er en udviklingsplan
10.00 Gruppearbejde..
Hvad er vi gode til?
Nye mål.
10.15 Opsamling
10.30 Pause
10.45 Samarbejdsleg
11.15 Videre med mål
12.00 Frokost
12.45 Arbejde med de enkelte mål og delmål
Hvordan kommer vi der til ?
15.00 Kaffe og kage
Klatretårn
Juletræssalg
Loppemarked
16.00 Intro til middagen
Opdeling i hold til madlavning
18.30 Gæsterne kommer.

Tænk over:
Hvor vil du gerne at 1. Tranbjerg bevæger sig hen ?
Hvornår har vi haft et godt spejdermøde ? (set fra
børn, forældre, ledere)

Vi er som sten i en mur, der—selvom de ikke
ser ud af så meget i den store mur—dog hver
for sig fylder sin plads. Men hvis en mursten
smuldrer eller glider ud fra sin plads, får de
andre sten mere at bære—der opstår revner,
og muren vakler.
Baden-Powell

En god spejderoplevelse fra 2017.
Ønsker til ændringer i vores økonomi.
Hvad er god kontakt med forældrene?
Nutidens børn, kræver det noget andet af os?
Vores faciliteter, hvordan bliver passer det til fremtiden?

Af navnet spejderbevægelse kan høes, at vi
ikke bare skal gøre, som vi altid har gjort.
Arbejdet skal til stadighed udvikles og tilpasses spejderne og det omgivende samfund.
Baden-Powell

