Spejderarbejdet
- verdens største lederudviklingsprogram
Vidste du, at Bill Gates har været spejder? Barack
Obama? Madeleine Albright? Connie Hedegaard?
Det har de faktisk, og de er ikke alene: Ud af
verdens 300 millioner ledere har måske en tredjedel, været spejdere eller spejderledere. Det betyder
rigtig meget for vores fremtid.
Spejderarbejdet er uden sammenligning verdens
største lederudviklingsprogram og det vil vi gerne
fortælle dig mere om.

Mødet i Holstebro er en del af den plan. Hvis vi skal
fordoble antallet af spejdere i verden, skal erhvervsledere verden over mere på banen.
Du kan hjælpe til i dit lokalområde, men du kan også
være med på internationalt niveau ved at gå ind i
de to globale netværk af donorer der findes for hhv.
drenge- og pigespejdere: The Baden-Powell World
Fellowship og The Olave Baden-Powell Society.

Vi har inviteret to af de mest fremtrædende ledere i
internationalt spejderarbejde, Lars Kolind og Vibeke
Riemer, sammen med ledere fra dansk spejderarbejde til Holstebro mandag den 17. februar
kl. 16.00 – 18.00 i Hall Of Fame, Musikteatret.
Der er omkring 50 millioner spejdere i verden i dag
og visionen er at fordoble det tal til 100 millioner om
ti år. Lykkes det, vil et flertal af alle verdens ledere
på sigt have flere års spejdertræning i bagagen.
Lars Kolind

Vibeke Riemer

Alt det kan du høre mere om den 17. februar:
■■ Hvordan spejderarbejdet er blevet verdens største lederudviklingsprogram og hvad det betyder i praksis.
■■ Hvad dansk spejderarbejde gør for at spille en større rolle i det danske samfund.
■■ Et konkret eksempel: Hvad spejderarbejdet har betydet for en ung dansk leder.
■■ Hvordan du og din virksomhed kan engagere jer, hvis I er interesseret i at være med til
at gøre visionen til virkelighed.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Send en mail med navn, stilling og virksomhed for deltagere, til Pernille V. Jakobsen på e-mail:
Pernille.vigtoft.jakobsen@holstebro.dk - senest den 12. februar 2014.
Vi glæder os til at se rigtig mange deltagere til et spændende arrangement.
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