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Tidende skriver: DTC: ”JuleTiDen er kommeT”

Næste Distriktslederaften
Næste distriktslederaften er 20. februar 2013
og kommer til at foregå i Føvling
spejderhytte. Denne aften kommer bla. til at
handle om distriktsturneringen og så har vi
indsupplering, hvor Sigurd og Niels er på
valg.

Ribe/Hviding afholder
distriktsturnering i april 2013
Se mere info og opgaver
ribekfum.dk/dt13

HUSK…
… at distriktet har den store bogkuffert, med
alle bøger, som er udkommet med
bogpakken fra 55Nord. Alle kan lånes.
… at distriktet har 8 GPS’er, som kan lånes.
Om det er bøger eller GPS, skal bortkommen
eller ødelagt materiel erstattes.

Kommende kurser i distriktet




PL/PA
22. – 24. februar 2013
Diamant
24. – 30. marts 2013
Roland 1
27. juli – 3. august 2013
Juletiden er kommet

Den første sne er faldet og der tændes lys i
mangfoldige juledekorationer og vinduer.
Gaveræset skal for nogen til at begynde og
andre har måske allerede overstået dette
julefænomen, som kan komme bag på selv
den mest velorganiserede spejder.
Hvad der ikke kan komme bag på os, er den
dejlige hyggetid, som julen er. Vi skal alle
hygge om andre og lade andre hygge om os.
Lad ufreden ligge og uvenner blive venner, da
tilgivelse og varme åbner døre for en andens
verden, som også vi kan lære af.
Jeg ønsker alle spejdere, ledere og grupperåd
en glæde jul samt et godt nytår.
DTC
Niels Larsen

Distriktsrådet mødes
Medlemsopgørelsen 2012
Så er medlemsopgørelsen 2012 godt i gang.
Alle medlemmer skal opdateres, rettes og
skal have betalt kontingent i 2012.
Kom godt i gang med opgørelsen, læs evt.
vejledningen, som kan findes her:
http://www.spejdernet.dk/Ledere/Gruppen
/eMo.aspx

10. januar 2013 mødes gruppeledere og
distriktsstaben i Brørup til årets Rådsmøde.
Har du emner, som rådet skal tage stilling til,
så tøv ikke med at sende dem til distriktets
DTC eller send det gennem din gruppeleder.
Dagsorden sendes direkte til gruppelederne
HUSK PL/PA-tilmelding senest 6. februar 2013
på spejdernet.dk/kongeå/plpa
KUN 60 pladser
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