
 

Kongslejre Division, Det Danske Spejderkorps 
www.kongslejre.dk 

 

Hej juniorspejder! 

 

Lørdag d. 6. november 2021 afholder Danish Space Scout Academy optagelsesprøve.  

Er DU vores næste Scoutonaut? 

 

Optagelsesprøven afgør om du og din patrulje har, hvad der skal til for at blive det næste team af Scoutonauter. I vil 

blive udfordret på jeres evner til at koncentrere jer, kommunikere, samarbejde og ikke mindst holde hovedet koldt, 

når det er mest vigtigt!  

 

Vi er dog sikre på, at det er kvalifikationer, som I som spejdere har, så I kan være en del af det næste Scoutonaut 

team, der sætter fod på en fremmed planet. 

 

DSSAs nuværende team af Scoutonauter har nemlig netop nu for første gang nogensinde sat fod på en fremmed 

planet. De har i den anledning sendt en video hjem fra den fjerne planet ”Yoda”. 

Søg efter ”Danish Space Scout Academy” på Yotube eller følg dette link:https://youtu.be/HiP0-VIJ0iM 

 

Er I en del af vores næste Scoutonaut team, der skal ud i rummet?  

Tilmeld jer optagelsesprøven optagelsesprøven – nu! 

 

For at kunne deltage i optagelsesprøven skal i medbringe: 

• Varmt tøj efter vejrudsigten 

• 1 kop/mug 

 

Praktiske informationer 

 

Optagelsesprøven afholdes lørdag d. 6. november i Hedeland 

 

Mødested: Åsvej 24, 2680 Solrød Strand 

Mødetid: 19.00 

Pris: 100,- 

Tilmelding senest den 20. oktober via radulf.dk 

 

Vi stiler efter at være hjemme igen på Åsvej 24 kl. 00.45 

Vi stiler efter samkørsel t/r, så vi sparer CO2. Angiv ved tilmelding om i kan køre. 

 

Forældrehjælpere 

Teamet bag DSSA består af ledere og seniorspejdere fra Radulf Gruppe, så vi har brug for forældre til at 

hjælpe at følge spejderne rundt på optagelsesprøven. Opgaven er overskuelig og kræver ikke 

spejderkompetencer, blot mod på at være ude en hel aften og i godt selskab med 1 juniorpatrulje. 

 

Har I mod på mere, så er I også meget velkomne til at være en del af mandskab, der skal bemande posterne 

eller hjælpe med at lave ”natmad” til spejdere og ledere. Igen kræver det ikke spejderkompetencer blot mod 

på at ”lege med”.     

 

Vel mødt! 

 
 

https://youtu.be/HiP0-VIJ0iM

