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Medlemsopgørelsen 2013 

Så er medlemsopgørelsen for 2013 skudt i 

gang. Kom godt i gang med den, så den ikke 

skal laves i sidste øjeblik. Korpskontoret står 

altid klar med hjælp og vejledning! 

Julen 2014 

Nu har vi smagt på den første nattefrost og vi 

har set den første julekalender. De første 

gaver er købt og måske den første julefrokost 

også er overstået. Vi går juletid og hyggetid i 

møde. Brug denne tid på jobbet, derhjemme 

og på spejdermøderne til at hygge og huske 

på at denne tid er til fred, tanker og det at 

give og modtage. Vi elsker alle at pakke en 

gave op, som en, der står os nær har givet, 

men også den anden vej er der en glæde. At 

give til dem man holder af, ønsker det bedste 

for og dem som gør noget særligt for andre. 

Det giver også en god fornemmelse i maven, 

for man ved at de sætter pris på at man ser 

deres arbejde og bestræbelser. 

Med tak for alles indsats og ønsket om en god 

jul til alle spejdere, ledere, og grupperåd i 

Kongeå Distrikt 

ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår 

Niels Larsen 

DTC – Kongeå Distrikt 

 

Gilwell 46 er overstået… 

… og 2 nye Gilwell-spejdere er født i Kongeå 

distrikt. 

Flokleder Lena Nielsen fra Brørup gruppe og 

DTC Niels Larsen har siden 25. april og frem 

til overrækkelsen af Gilwell-tørklædet den 

26. oktober båret på Gilwell-kursets 

aspiranttørklæde, som et symbol på 

udvikling og unikt fællesskab. 

Stort tillykke til de to 

 

25 år som spejder 

Den 1. december drog distriktschefen til 

julemarked med planer lagt bag om ryggen på 

gruppelederen i Lintrup. I ledtog med 

grupperådsformand Dan fra Lintrup gruppe, 

skulle GL Lone Matzen have sin 25 års-stjerne 

efter tro tjeneste hos KFUM-spejderne. Først 

5 år i Skodborg og senere 20 år Lintrup 

gruppe. 

Stort tillykke til Lone med de 25 år og tak for 

en fantastisk indsats. 

 

Distriktslederaften hos Lintrup GP 

Den 20. februar 2014 

med distriktsturneringen på programmet. 

 

PL/PA 2014 

PL/PA-staben 2014 er i gang igen. 

Planlægningen til næste omgang af PL/PA 

er gået i gang. Kursusleder Alexander Lave 

Staal er ny kursusleder og tager over, efter at 

Kaj Winterskov efter flere års tjeneste har 

valgt at tage en velfortjent pause. 

Lederinfo er sendt til alle gruppeledere! 
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Midlertidig Terp-repræsentant 

Kristina Falther, Gørding gruppe, er 

midlertidig valgt som Terp-repræsentant 

frem til valget i 2014 

 


