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Tidende skriver: stort boom i gruppe-jubilæer 

Debatmøde på Terp Spejdercenter 

Bestyrelsen på Terp Spejdercenter, inviterer 

alle i Ho Bugt & Kongeå Distrikter til møde, 

den 24. september 2012 på Terp 

Indbydelse vil følge fra bestyrelsen. 

 

  Opdatering af medlemssystemet 

En ny sæson starter lige om lidt. 

Brug gerne lidt tid på at få rettet jeres medlemmers 

fødselsdatoer og især indmeldelsesdatoer i 

medlemssystemet. 

Vi vil gerne anerkende vore spejderes indsats. 

Det gør vi f.eks. med korpsets 10- 25- og 50-års 

stjerne, men for at vi kan sikre os retmæssigt 

og ikke mindst rettidig overrækkelse, så skal 

indmeldelsesdatoerne være korrekte. 

 

 

  

Husk næste distriktslederaften… 

6. september 2012. Fole gruppe er vært. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Program følger… 

Gensynsweekend for de 14 til 17 

årige spejdere på Spejdercentret 

Thorup Hede 

Gensynsweekend fra Spejdernes Lejr 2012 

Se mere på www.spejdernet.dk/sn 

 

Flot stykke arbejde 

Så alle det…? Ribe/Hviding gruppes 

storslåede bygningsværk. 

Et godt stykke arbejde, som 

spejderne fra Ribe/Hviding 

var taget i forvejen, for at 

sætte i søen, godt en uge inden 

den officielle start. 

ROLAND 1 i Kongeå Distrikt 

Igen – denne sommer var igen undtagelse – 

afholdt distriktet Roland 1. 48 kursister og 

godt 15 stabsfolk kom glade og tilfredse 

igennem en uge sprængfyldt med oplevelser, 

udfordringer & sjov og ballade. 

Roland 1 ansøges igen til næste år og bliver 

søgt til afholdelse i uge 31. Sæt kryds i 

gruppens kalender allerede nu og hold øje 

med kalenderen og se om vi bliver udtaget til 

at afholde kurset. 

Gruppe-jubilæer 

12. maj Brørup Gruppe 25 års jubilæum 

22. september Tiset/Arnum 25 års jubilæum 

17.-18. august Ribe/Hviding 75 års jubilæum 

25. august Skodborg 50 års jubilæum 

Årsstjerner SL2012 

Peder Overgård – 25 år 

Kristian G. Norup – 10 år 

Magnus Larsen – 10 år 

Emil B. Nielsen – 10 år 

Peter Bertelsen – 10 år 

Maja H. Hansen – 10 år 

Mathias B. Jensen – 10 år 

Brit H. Pedersen – 10 år 

Julie H. Andreasen – 10 år 

Stort tillykke med de 4 gruppers jubilæer og 

tillykke til de 9 modtagere af årsstjerner, som 

fik dem overrakt på Spejdernes Lejr 2012 

DTA Brian Nielsen har fået nyt telefonnummer 

som er 2323 5292 


