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Tidende skriver: Spejdere med en fremtid 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Spejdere med en fremtid 

Hvert år har distriktet den store ære, at være 

ude ved de mange grupper, og overrække 

10års stjerner til spejdere som trodser vind 

og vejr for at komme til spejder. Samtidig er 

det også tiden hvor spejderne stille og rolig 

bliver til ledere. I august kunne der uddeles 

hele 4 stjerne til 4 unge spejdere som har en 

lysende fremtid inden for spejderverdenen.  

Disse 4 er: 

Søren Kristoffersen – Holsted Glejbjerg 

Sara Jensen – Holsted Glejbjerg 

Signe Hansen – Holsted Glejbjerg 

Markus Jespersen – Brørup 

Stort tillykke til jer alle og fortsæt det gode 

spejderarbejder. 

Distriktslederaften hos Gørding 

Den 20. november 2014 

Roland 1 

Endnu engang kørte Kongeå Distrikt et 

Roland 1 kursus af stablen, og endnu en gang 

må man sige at det var en rygende succes. 

Hele 47 unge deltagere mødte forventnings 

fulde op på Bramming banegård.  

1 uge senere tog 47 stolte, men trætte, 

deltagere hjem igen, efter en oplevelse som 

de alle beskrev som mindeværdig og 

uforglemmeligt. 
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Diamant 144 

Endnu engang har Kongeå Distrikt lagt 

ramme til et kursus i den hårde ende af 

skalaen. Diamant 144 blev gennemført i uge 

42 af 21 unge friske mennesker som mente at 

de havde hvad der skulle til for at klare sig 

igennem et skræddersyet kursus. Staben, 

som var sammensat af unge ildsjæle og 

rutinerede kræfter, gav deltagerne 

udfordringer til stregen. Men da ugen var 

omme stod deltagerne tilbage, lidt trætte, 

men med blod på tanden for det næste 

kursus. 

Om et år vil dette fantastiske kursus blive 

afholdt igen, så forbered dine spejdere til at 

få en på opleveren 

Facebook 

Så er Kongeå distrikt kommet på Facebook. 

Facebook-gruppen er blevet oprettet, for at 

ledere og gruppeledere, kan dele bl.a. gode-

tur-oplevelser direkte fra deres ture, gode 

ideer og skabe et bredere kendskab mellem 

distriktets grupper og deres ledere. 

Søg på Kongeå Distrikt 

Da der er mange ledere og distriktsstaben ikke 

kender hver enkelt, så inviter de ledere du 

kender så skal vi nok acceptere dem ind i 

fællesskabet. 

DTU arbejdsgruppe 

DTU-posten i Kongeå Distrikt har været udfyldt 

af distriktschefen i godt et år nu, da der ikke har 

været nogen til at over tage den. Derfor er der 

blevet oprettet en arbejdsgruppe som skal 

varetage de opgaver, som normalt ligger hos en 

DTU. Der ud over vil arbejdsgruppen komme til 

at arbejde med bl.a. at skabe en rød tråd 

mellem de kurser som distriktet udbyder. 

 


