Lederbrev
Kongeweekend på KE
Væbner-Seniorvæbnerweekend 26.-28. januar 2018
En fed aktivitetsweekend for hele landsdel 5 og 6

Kære leder
Her i lederbrevet finder du meget af den information, du skal bruge før og under årets VæbnerSeniorvæbnerweekend

Program
Fredag:
19.00-20.00

Ankomst og indkvartering - tjek-in på skolens studiegang

21.00

Lejrbål
ALLE kredsen medbringer et indslag til lejrbålet. Indslaget skal passe ind i
kategorien: ”Guld fra gemmerne – det indslag var også sjovt i 1996”.

22.30

Godnat til deltagere

22.45

Ledermøde i spisesalen

Lørdag
Fra 8.00

Morgenmad i spisesalen

8.30

Beskeder for alle i spisesalen

9.00-12.00

Mærkedel 1.1

12.00

Frokost

13.00-17.00

Mærkedel 1.2

17.00-19.00

Klargøring til temafest – bordpyntning, udklædning mm.
- Årets fest afholdes af DE (Dover Erhvervsforening). I skal vælge et erhverv at
dukke op som.
- I skal hjemmefra medbringe udklædning og bordpyntning
- Hjemmefra skal I have forberedt et indslag, der passer til aftenens tema

19.00

Temafest
Afsluttes med natløb

Søndag:
Fra 10.30

Brunch

11.30

Pakning og rengøring

13.00

Andagt, afslutning og mærkeuddeling i hallen

Tilmelding og betaling:
Tilmelding og betaling sker via Flextilmeld.
Deltagere skal i tilmeldingen angive gruppeønsker. Du som leder skal i tilmeldingen angive, hvilken
gruppe du evt. vil kunne hjælpe til i.
Prisen er for både deltagere og ledere 175 kr.
Tilmeldingsfrist: fredag d. 12. januar kl. 12.00 for både deltagere og ledere
Mærker:
Vi har i år ændret en smule i udbuddet af mærker, så det i 2018 er følgende, man kan vælge imellem:
1. Dramamærket
2. Vandring (Er ude hele lørdag)
3. Musikmærket
4. Bålaktivitetsmærket
5. Mediemærket
6. Verdensmærket
7. Cykelmærket (Medbring egen cykel)
8. Madmærket
9. KE-mærket
Igen i år tager vi udgangspunkt i niveau 6.

Lederopgaver:
For hver kreds der deltager, forventer vi, at der stilles med mindst én leder, der kender den
pågældende kreds’ deltagere godt.
Som leder er du hovedansvarlig for dine væbnere og seniorvæbnere – med det mener vi, at du har
ansvaret for, at de har kendskab til program, styr på sketches, styr på udklædning osv.
Du skal som leder:
•
•
•
•
•
•

Have organiseret underholdning til fredag og lørdag aften
Være forbillede ift. udklædning og deltagelse i festen
Hjælpe til på mærkedelene, hvis det er nødvendigt – du skal i tilmeldingen angive
gruppeønske
Deltage i natløbet. Du vil få meget mere at vide til ledermødet fredag aften.
Du vil i løbet af weekenden skulle hjælpe til i køkkenet. Listen med din kreds’ opgaver
udleveres fredag aften ved tjek-in
Organisere kørsel til og fra Kongeådalens Efterskole, Dovervej 19, 6660 Lintrup

Yderligere information:
Ved spørgsmål kontaktes Mads eller Anne-Lene på fdf@keskole.dk

Vi glæder os til at se jer til endnu en fantastisk Væbner-Seniorvæbnerweekend!
Mvh
Niels, Maria, Anne-Lene og Mads
Kongeådalens Efterskole

