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PLANET B-MISSIONEN 2020
Vores jord er slidt op. Det er ikke længere muligt for os at blive boende. 
Derfor må vi tænke nyt. Vi rykker teltpælene op og flytter. 
Vi skal kolonisere Mars.

Har du nogensinde kigget mod stjernerne og tænkt, at der venter en ny verden derude? 
Vores planet er slidt op, der er for mange mennesker og der er for få ressourcer. Derfor kan vi 
nu stolt præsentere vores nyeste projekt: PLANET B-MISSIONEN.
Missionen vil tage dig til Mars, hvor vi vil starte en koloni. Planeten bliver menneskehedens 
nye hjem. Derfor har vi brug for dig, som er eventyrlysten, vil skabe en bedre verden og søger 
nye oplevelser og venner.

PLANET B-MISSIONEN bliver iværksat i påsken 2020. Missionen vil have fokus på at kolonisere 
Mars med henblik på at skabe en ny, bæredygtig verden. Hvad der venter i universet ved vi 
endnu ikke, men ét er sikkert; det bliver et eventyr, hvor vi har brug for dristige opdagelsesre-
jsende.

Vi søger jer, der:

              - Søger nye oplevelser, I ikke ville få derhjemme eller i skolen
              - Er klar på en vild udfordring
              - Vil lære mere om, hvordan I skaber fede projekter
              - Vil lære mere om jeg selv og hinanden som patrulje

Har I, hvad der skal til for at deltage på missionen?
Vi glæder os til at høre fra jer!



Egemose Centrets påskekursus er et patruljekursus for tropsspejdere i alderen 12-16. Her er 
spejderne af sted uden deres normale leder. På kurset får hver patrulje deres egen vejleder, 
som vil være med under kurset, reflektere med spejderne og sikre både trygge rammer og 
udfordrende oplevelser.

Hver patrulje kan være mellem 3-8 personer.

KURSUSTIDSPUNKT

Kurset foregår i påskedagene d. 9.-13. April 2020.

TILMELDING

Tilmeldingen foregår patruljevis. Skriv gruppe, patruljenavn, deltagerantal, fulde navn og 
alder på patruljemedlemmer, kontaktperson (samt email og telefonnummer på denne) samt 
eventuelle diæter og allergier til ecpaaske@gmail.com. Tilmeldingen er først til mølle, da vi 
har et begrænset antal pladser. Tilmeldingsfristen er d. 18. marts 2020.

DELTAGERPRIS

Prisen pr. deltager er 710,- og dækker kursus, aktiviteter og mad. Tilmeldingen er først
godkendt, når betalingen er gennemført. Pengene vil ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af 
afbud, hvis der er mindre end en måned til kursusstart.
ADRESSE

Kurset bliver afholdt på Egemose Centret, Egemosevej 9, 3660 Stenløse

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål, kan de rettes til kursuslederne Sigurd Olsen, Raul Zarecki og Lauge 
Eilsøe-Madsen på ecpaaske@gmail.com. Der kommer mere information om det praktiske i 
deltagerbrevet, som alle deltagere modtager inden kursets start.

BÆREDYGTIGHED PÅ KURSET

Årets kursus sætter, som altid, fokus på det gode patruljearbejde, samarbejde og at skabe 
fællesskaber og læring gennem oplevelser og udfordringer. Vi har desuden i år tilføjet en 
bæredygtighedsdimmension i kurset med fokus på bæredygtighed i spejderarbejdet og de 
aktiviteter, som spejderne kommer til at opleve.

DET PRAKTISKE

VI SES


