
Anmälan
Vill du också vara med om ditt livs äventyr? Anmäl 
dig till Äventyrskursen!

För att gå kursen ska du vara ledare eller assistent 
på en scoutavdelning och vara minst 17 år gammal. 
Mer information om aktuella kursdatum och 
kursavgifter hittar du på vår hemsida: 
www.aventyrskursen.se

Anmäl dig  gör du via Birka scoutdistrikts hemsida: 
http://www.ssf.scout.se/birka/kurser/

Vill du veta mer?
Kontakta kursansvarige Gerald Linnett på 
 08-560 339 38 eller gerald@swipnet.se.

Vargarnas Äventyrskurs
www.aventyrskursen.se

Äventyrskursen
Vargarnas Äventyrskurs är en årlig utbildning 
för scoutledare och andra intresserade i vad 
vi kan kalla äventyrspedagogik, en klassisk 
metod inom scoutrörelsen. Äventyr kan betyda 
rollspel, skattjakter, eller helt enkelt en serie 
kluriga uppgifter som måste lösas inom ramen 
för en story. 

Kursen är uppbyggd kring två spännande kurs-
helger som blandar teori, praktik och äventyrliga 
upplevelser.  När du gått kursen har du både fått 
uppleva och lärt dig göra häftiga scoutäventyr.

Vargarnas
Äventyrskurs

"Jag var inte en komplett ledare 
innan jag gick Äventyrs kursen!"

"Den mest givande 
kurs jag varit på."

“Jag har aldrig skrattat så 
mycket på en helg förut.” “Oerhört inspirerande!”

Deltagarkommentarer
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Äventyr Stämning
Professor Moldawski har försvunnit. Gamla 
stan är fyllt av agenter i svarta trenchcoats. 
Letar de också efter professorn? Och vad 
händer om de hittar professorn innan dig ...?

Har du alltid velat vara med om ett äventyr 
eller drömt om att kunna ge dina scouter deras 
livs äventyr? Nu har du chansen!

Vargarnas Äventyrskurs vill väcka nyfiken-
heten för äventyr inom scouting. Att använda 
äventyr som metod är både roligt och pedago-
giskt. Alla kan känna en glädje i att få vara 
hjälten i sin egen historia. Att med 
hjälp av lek och spänning kunna 
hjälpa Alice att ta sig ur under-
landet eller Pippi Långstrump 
att rädda Herr Nilsson som blivit 
tillfångatagen av Kling och Klang.

Nyckeln till bra scoutprogram är engagemang 
och inspiration. Det gäller både för barn 

och vuxna. På Äventyrskursen pre-
senteras äventyret och  inlevelsen 

som metod för att förmedla kun-
skap och glädje. Vi försöker leva 
som vi lär och vill ge dig mer än  

bara en kurs – vi vill att Äventyrs-
kursen ska vara ett äventyr i sig som 

du kan dela med dig av. En upplevelse 
och inspirations källa som du kan ha nytta och 
glädje av på Scouterna och i andra situationer. 
På kursen får du massor av handfasta tips om 
hur du kan göra just dina avdelningsmöten till 
minnesvärda upplevelser. 

Att skapa stämning är spännande och något 
av det starkaste man kan arbeta med  när man 
gör äventyr. På Äventyrs-
kursen använder vi 
rekvisita, drama och 
improvisation för att 
prova på och lära oss 
skapa olika stämningar. 
Kunskaper som du kan ha 

nytta av vid äventyr, lägerbål, ljusspår eller 
ceremonier på dina scoutmöten.

»Gedinascouter
upplevelserförlivet«

Flackande ljus i mörkret. Nysnö. Fotspår in 
i skogen. Endast tystnad ackompanjerar de 
knarrande stegen. Eller? Plötsligt hörs några 
svaga toner från ingenstans – och en mörk 
gestalt uppenbarar sig framför oss på vägen.

Pedagogik


