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Næste arrangement i Kongeå 
Ledertræning 20. august på Fole gruppes 

område, ude i skoven. Nærmere information 

kommer er lige på trapperne. 

Hold øje med mail og distriktets 

facebookgruppe. 

Udgivet af Kongeå Distrikt. Kontakt redaktionen på larsen@spejdernet.dk 

DM i Spejd – 1. del 

1. del blev afholdt på Moselund spejdercenter 

og følgende patruljer fra Kongeå distrikt, gik 

videre til 2. del, som afholdes på Houens 

Odde Spejdercenter. 

Fra spejderkategorien: 

1. pladsen – Yum Yum - Lindknud/Brørup 

2. pladsen – Hotwings – Fole 

Fra seniorkategorien: 

1. pladsen – Cupcakes – Fole 

Stort tillykke til jer alle og held og lykke når i 

skal på Houens Odde og udkæmpe 2. del. 

Kursus i nyt medlemssystem 

Den 12. september trykker korpset på 

startknappen til det nye medlemssystem. 

Ifm. med springet til det nye, tilbyder korpset 

og Kongeå distrikt gratis kursus i 

medlemssystemet. 

Præcis info følger efter sommerferien, dog 

ligger datoen fast, som er den 20. september 

og stedet er Lintrup Aktivitetscenter 

(spejdernes tilholdssted). Egen computer skal 

medbringes og tilmelding er nødvendig. Men 

mere om det efter sommerferien. 

 

Roland 1, nr. 676 – 2016… 

Roland 1 på Terp Spejdercenter er fyldt. 

36 forventningsfulde spejdere, fra hele 

Danmark, venter nu på at det skal blive 

lørdag den 2. juli – kl. Bliver 10:30 og de 

starter ud på Bramming banegård. 

Der kan stadig tilmeldes til ventelisten, men 

der er flere kurser der endnu ikke er fyldt op. Gruppejubilæum 

Gørding gruppe fylder 60 år 

Lørdag den 24. april afholdte Gørding gruppe 

jubilæum. Spejdergruppen kunne fejre sit 60 

års jubilæum. Alle var velkomne mellem 14 

og 16, hvor der var aktiviteter, billeder og 

gode historier fra de mange år og sidst men 

ikke mindst en god mulighed for lidt til den 

søde tand fra det store kagebord. 

På talerstolen indbød både tidligere 

tropsleder Ib Laursen og tidligere 

gruppeleder Arne Hessel, på et indblik i 

gruppens historie fra 1956 og frem til 1980. 

Der ud over ønskede distriktschef Niels 

Larsen Gørding gruppe et stort tillykke med 

jubilæet. 

Også tillykke fra her fra redaktionen 

 


