for at underholde med skæve figurer og skildringer af samfundet, hvorfor
Anders også markerer sig som en markant samfundsdebattør!
I 2006 fik Anders spillefilmsdebut som instruktør på filmen Princess, og
modtog i samme år Nordisk Film Prisen. I 2016 vandt han Artbeat Prisen
for sin fantastiske evne til at sætte fokus på nye former for kunst og kultur
gennem kreativ formidling.
Anders er uddannet på Designskolen i Kolding og Filmskolen i
København. Efter uddannelsen har Anders bl.a. skrevet og tegnet to
børnebilledbøger i serien “Morgenthalers Dyrefabler”, og været
studievært på DR’s børneudsendelse KatjaKaj og BenteBent. Anders har
desuden deltaget ved filmfestivalerne i Cannes og Berlin, og ikke mindst
instrueret adskillige musikvideoer for bl.a. Superheroes og Kashmir.

WORKHOPS
01: FUNDRAISING TIL FDF- OG SPEJDERAKTIVITETER
Fonde og offentlige puljer støtter spejderarbejde fx med mindre beløb til
konkrete anskaffelser og med større beløb til udviklingsprojekter, hvor
spejderne bruger sine ressourcer og evner til at skabe værdi. Med afsæt i
bogen ”Tak for donationen, Hr. Fond” vil Torben Stenstrup fra
Foreningsudviklerne sætte fokus på hvordan din gruppe kan udvikle og
beskrive et projekt eller initiativ på en måde, så det får donorernes
interesse. Hør hvordan du finder og udvælger de rette fonde og puljer til
en ansøgning, og få mere viden om hvordan du
konkret retter henvendelse til dem mundtligt eller
skriftligt. Som afrunding på workshoppen kommer vi
omkring alternative indtægtskilder for en spejdergruppe
i form af sponsoraftaler med erhvervslivet, skattefrie
gaver og andre programmer.

Om workshopholderen
Denne information er et sammendrag af information fra www.busaalborg.dk, hvor der kan findes yderligere information.
DUKA-EVENT 2017 er primært for aktive ledere/bestyrelsesmedlemmer
samt potentielle ledere, typisk medlemmer over 15 år. Tanken er at give
disse et indspark, og en oplevelse der både giver bedre ledere og
netværk på tværs. DUKA står for De Uniformerede Korps i Aalborg.
DUKA-EVENT 2017 afholdes 17. marts 2017 på UCN, Hobrovej 85, 9000
Aalborg. Pris DKK 150 inkl. aftensmad og café.

TILMELDING
Tilmelding på vores hjemmeside, senest 5. marts 2017.
Der skal vælges 4 workshops i prioriteret rækkefølge (der kan deltages i
2, men vi kan ikke garantere, at alle ønsker kan opfyldes). Skal du
tilmelde flere fra samme kreds/gruppe, skal du for hver deltager indsamle
navn og 4 prioriterede workshopønsker.

PROGRAM FOR DUKA-EVENT 2017
17.00
17.10
18.10
19.00
20.00
20.15
21.15
22.00

Velkomst
Fælles oplæg ved Anders Morgenthaler
Fællesspisning med tid til uformelle diskussioner afledt af
foredraget
Modul 1 (består af flere forskellige workshops)
Pause
Modul 2 (består af flere forskellige workshops)
Kaffe m.m.
Farvel og tak for denne gang

Efterfølgende kan læses mere om fælles oplæg og workshops på DUKAEVENT 2017.

ANDERS MORGENTHALER
Den danske tegner, forfatter, filminstruktør og tv-vært Anders
Morgenthaler har på forhånd lovet os et inspirerende og underholdende
foredrag. I 2013 var Anders medstifter af Den Grønne Friskole på
Amager. En skole, der ønsker at uddanne børn til at tage del i den
grønne omstilling. Mon ikke glæden ved at komme ud i naturen og
korpsenes bidrag hertil vil finde plads i en
underholdende time med Anders Morgenthaler.
Tegner, forfatter, filminstruktør og tv-vært.
Anders Morgenthaler er en mand med mange
talenter, som har lavet alt lige fra tv-udsendelser og
film til bøger og tegninger. Anders blev for alvor
kendt i forbindelse med den satiriske og
humoristiske tegne- og tv-serie, Wulffmorgenthaler,
som han laver i samarbejde med Mikael Wulff. Her er makkerparret kendt

Udover at være gruppeleder er Torben Stenstrup
formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og driver
konsulentvirksomheden Foreningsudviklerne.

02: PARTNERSKABER MELLEM KORPSENE OG KOMMUNEN
Her sættes fokus på muligheder for at blive kommunens foretrukne
samarbejdspartner i stedet for en passiv modtager af lokaletilskud. Hør
om, hvordan du får kommunen til at investere i jeres frivillighed, hvordan I
bliver motiverede for samarbejde med andre, og hvordan man griber
succesfulde partnerskaber an.
Hvilken værdi skaber din gruppe/kreds for kommunen? Kampen om
politikernes opmærksomhed og de kommunale tilskud er stor, og
kommunerne har store udfordringer med at skabe gode rammer for
borgerne. For den konservative gruppe/kreds er der brug for at skærpe
argumenterne om foreningens evne til at skabe folkeoplysning og fx som
minimum opretholde de nuværende kommunale tilskud. For den
nysgerrige gruppe/kreds ligger et utal af muligheder for partnerskaber
med kommunen og andre aktører lige for fødderne. Det handler fx om
Åben Skole, udsatte børn og unge i foreningslivet, sundhedsprojekter,
naturgenopretning, lokaldemokrati, turisme- og bosætningsstrategier og
kampen mod ensomhed mv.
Med afsæt i bogen ”Forandring i Forening” sætter
Torben Stenstrup fokus på muligheder for at blive
kommunens foretrukne samarbejdspartner i stedet for
en passiv modtager af lokaletilskud. Hør om, hvordan
du får kommunen til at investere i jeres frivillighed,
hvordan I bliver motiverede for samarbejde med andre,
og hvordan man griber succesfulde partnerskaber an.

03: STYRK DIN PRÆSENTATION
Workshop gennemgår de klassiske fejl, mange laver, når de skal lave en
præsentation. Disse små fejl er ofte det, der fjerner fokus fra budskabet,
får taleren til at fremstå uprofessionel og værst af alt utroværdig. Med
udgangspunkt i videoklip med forskellige talere og eksempler, vil man
blive introduceret til håndgribelige og anvendelige metoder, der retter op
på disse fejl og derfor forbedrer ens kommunikation både individuelt og i
en gruppe

Om workshopholderen
Sandra Bothmann fra firmaet ”Kristian Koch” er
specialist i præsentationsteknik og har en
kandidatgrad i Kommunikation. Hun er medforfatter
på bogen International kommunikation i

virksomheder, der udkom ved forlaget Samfundslitteratur i september
2016, hvor hun har skrevet om ledelseskommunikation. Hun har
undervist i præsentationsteknik og mundtlig kommunikation hos bl.a. ISS
Office Support og LEO Pharma. Sandra Bothmann har desuden en
baggrund som skuespiller og har optrådt på diverse teatre, bl.a. Det ny
Teater, Cirkusbygningen, Tivolis Glassalen m.m.

04: STORBYEN VED LIMFJORDEN
Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch præsenterer appen: Det
grønne Guld, hvor du på en hurtig måde får overblik og finder frem til
Aalborg Kommunes offentlige naturområder.
Få opdateret din viden om kommunens primitive lejrpladser og hør
hvordan du kan benytte eksempelvis – Koldkærhytten med tilbud om at
sove i udendørs hængekøjer – Aslundhytten I Vester Aslund plantage –
Infohuset midt i Aalborg og det kommende “Fjordhuset” I den nye Vestre
Fjordpark ved Aalborgs nye Friluftsbad.
Få desuden aktuelle smagsprøver fra naturens
spisekammer, samt anvisninger på gode
lokaliteter til indsamling af Vild Mad fra både
jord og fjord.

Om workshopholderne
Ole Henrichsen og Esben Buch er Aalborg Kommunes naturvejledere.
Ole Henrichsen er kontaktperson for Mobil saltvandstrailer,
naturvandringer ved ‘Naturens huse’ eller guidede ture på kommunale
arealer. Esben Buch er kontakt for Foredrag, kurser,
voksenarrangementer eller guidede ture på kommunale arealer.

05: SPEJDERNES LEJR – VI SÆTTER SPOR
Kom og få den mest aktuelle viden på sommerens begivenhed.
Spejdernes lejr bliver stort, sjovt og udfordrende for spejdere, ledere og
frivillige. En lejr der vil sætte spor. Kom og få de nyeste informationer om
lejren og stil jeres spørgsmål. Hvordan bliver underlejren indrettet? Hvilke
aktiviteter tilbydes der. Hvad er fabtown og hvordan vil lejren sætte spor
længe efter den er slut? Det er bare nogle få af de mange spørgsmål
som vil blive besvaret.

Om workshopholder
Niels Ilberg Jacobsen er Kvartersansvarlig på underlejr
BROEN på SL2017. Niels’s er kontaktpunktet for
Kvarterene før og under lejren. Han er til dagligt leder
for trop og junior i Jørgen skytte gruppe i Svenstrup.
Udover Nils vil der også være oplæg fra Troels Larsen, som er medlem
af aktivitetsudvalget og gruppeleder i Vrå.

06: STYRK DIT BUDSKAB GENNEM KROP OG STEMME
Når man skal give en præsentation, om det er til den store forsamling
eller i den lokale spejdergruppe/kreds, er det vigtigt at have fokus på,
hvordan man bruger sin krop og stemme, så man skaber de bedste
forudsætninger for at fange lytterens opmærksomhed.
Vi vil derfor til denne workshop, gennem forskellige øvelser, udforske
hvordan vi kan bruge vores krop mere aktiv, hvordan en aktiv krop
påvirker stemmen, hvordan vores stemme bliver mere
klar og tydelig, og hvordan vi gennem dette arbejde
kan udvikle vores præsentationskompetencer.

Om workshopholderen

07: STYR PÅ ADHD
Som frivillige ledere støder vi på ADHD blandt vore børn, unge og hos
vore medledere. Hvad er ADHD, og hvordan håndterer vi de
udfordringer, som ADHD giver? Du finder svaret i denne workshop, som
ledes af ADHD-foreningen.
ADHD-foreningen giver os et klart billede af, hvad
ADHD er for en størrelse. Med lege og opgaver lærer
vi bl.a. om struktur og forudsigelighed, om at have
faste vaner og ikke pludseligt lave om på noget. Vi
lærer også, hvordan simple værktøjer kan anvendes,
bl.a. tegninger, billeder og huskesedler. Og så er der
naturligvis plads til debat og spørgsmål.

08: BRUG DIT SPEJDERLIV
Er du nysgerrig på hvordan dit spejderliv kan præge dine hverdags
gøremål, hvordan du bedst formår at åbne op for chancer, og hvordan du
får flere muligheder indenfor spejderarbejdet?
Vil du gerne vide hvordan du kan få sat jern i ilden? Vil du vide hvordan
du får en mulighed for at udvikle, afprøve og udfordre dig selv, så er
denne workshop noget værd for dig.
Giv-et-år spejder Frederik fortæller hans vej til hvor hans spejder karriere
er nu. Han vil fortælle hvordan han bruger sine kompetence – lært fra
spejderarbejdet – i sit daglige liv, og han vil snakke med jer om, hvordan
en god balance mellem spejderliv, og ikke-spejderliv kan være.
Forvent en workshop med fortælling, men også med plads til inspiration
og spørgsmål. Deltagerne vil skulle snakke indbyrdes, og derigennem få
sat ord på nogle af deres egne tanker med at deltage i denne workshop.

Om workshopholderen
Frederik Hessellund Søgaard er nuværende Giv-EtÅr Spejder på Houens Odde Internationale
Spejdercenter. Der sidder han som Aktivitets-, og
Udviklings GEÅ. Før det har han siddet i Aalborg
Distriktsstab siden han var 17, han har været med til
at arrangere flere ungdomskurser inden for KFUMSpejderne, og han er centermedarbejder på tre forskellige spejdercentre
rundt i Danmark.
Før dette har han været aktivitetsansvarlig på Åslejren 2016 på
Spejdercentret Thorup Hede, han har lavet Gren Unge kursus på Linien
Ud, han har været med til at opstarte en frivillig centerstab og han har
været med til at opstarte et korps projekt i Aalborg. Alt dette, mens han
også gjorde meget at det han stadigvæk har fingrene i!

09: UNGDOMSØEN
Ungdomsøen har i de seneste to år været igennem en længere proces
med højtflyvende drømme og vidrækkende visioner. Nu skal nogle af
drømmene konkretiseres, og det første spadestik bliver at skabe
’Explorer Islands’ – lokale manifestationer af
Ungdomsøen. Med udgangspunkt i Spejdermetoden
og Ungdomsøens dogmer skal der udvikles projekter
fra Nordjylland til Falster, men hvad er det, hvorfor er
det vigtigt og hvordan skal det ske?

Om workshopholderen
Denne workshop ledes af kaospilot Kasper Rolle.

10: KOMPETENCEUDVIKLING

Marie Hahne er uddannet Cand. Musicae fra Det
Jyske Musikkonservatorium, Aalborg. Til dagligt
arbejder hun blandt andet som sangcoach, og
sanger/sangskriver hos duoen Marie Hahne Duo.

Kompetenceudvikling er et af hovedelementerne i
KFUM-spejdernes nye arbejdsprogram, Paletten.

Som sanger, sangskriver og underviser kender Marie Hahne betydningen
af den gode præsentation. For i den kunstneriske verden er det vigtigt
hvordan ens fremtoning er, når man vil skabe resultater der kan fremme
karrieren. Derfor er Marie Hahne dagligt opmærksom på, hvordan hun
bruger sin krop og stemme, og disse erfaringer vil hun, blandt andet, dele
ud af til denne workshop.

Projektmedarbejder på Arbejdsprogram Kirstine Mose
Schade vil præsentere tankerne bag det nye
arbejdsprogram og vil blandt andet komme ind på,
hvad der er nyt. Der bliver også tid til at arbejde
konkret med de nye tiltag, så det bliver lettere at tage
de nye ideer med i planlægningen hjemme i
gruppen/kredsen. Programmet henvender sig til alle
ledere og store spejdere som hjælper ved de yngre medlemmer.

