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Tidende skriver: ”Sommeren 2014”

Sommer 2014

PL/PA 2014

Mange steder i vores distrikt, gør de
forskellige grupper sig klar til at gå på
sommerferie, hvis man da ikke allerede har
sagt på gensyn til alle de mange spejder
kammerater man har. Men bare fordi der er
ferie, betyder det ikke at man ikke skal tænke
på spejder og mange har allerede sat næsen
mod sommerlejren eller et af sommerens
kurser. Og dem der ikke drager af sted, kan se
frem mod at møde spejdervennerne igen, og
måske rykke op i en ny enhed.
Her fra distriktet af, ønsker vi jer alle en god
sommerferie, og ser frem til at vi mødes igen,
friske og veloplagte, til at genoptage
spejderarbejdet på ny.

PL/PA-staben 2014 er i gang igen.

Distriktslederaften hos Gørding
Den 20. november 2014

Kurser
Endnu engang gør Kongeå distrikt sig klar til
at afholde de fedeste kurser på Terp
spejdercenter. I år kommer det til at dreje sig
om Roland 1 nr. 658, som kommer til at
foregå i uge 31. Staben er samlet og klar til at
give deltagerne en uforglemmelig oplevelse,
så skynd dig at få din plads til sommerens
oplevelse.
Det andet store kursus som er vendt tilbage
til Terp spejdercenter er Diamant nr. 144 i
uge 42. Da der kun bliver afholdt dette ene
Diamant kursus i denne omgang, sørger
staben for at oplevelsen bliver ud over det
sædvanlige. Så står spejderne og mangler en
på opleveren, så er det om at komme af sted,
og få rykket nogle grænser.

PL/PA 2014 løber af stablen 21.-23. februar
2014, og man kunne ikke ønske sig et bedre
fremmøde. Hele 60 deltagere gennemførte
kurset, og mange flere var på venteliste. Det
er rart at se så mange unge motiverede
spejdere samlet på et sted, med et fælles mål:
at lære og udvikle sig i spejdernes navn.

DM i Spejder
Så kom tiden igen, hvor vi skal have fundet
Danmarks bedste spejder patrulje, i år var
rammerne bygget op omkring den døende
verden, hvor deltagerne skulle kæmpe mod
Humanoider, besøge fjerne planeter og
hjælpe modstandsfolkene med at genoprette
balance igen. Alt dette blev afholdt på Houens
Odde spejdercenter, hvor der var lagt op til et
brag af en afslutning.
Fra Kongeå distrikt, var vi så heldige af have
Tigerne med fra Brørup gruppe med. Og efter
25 hårde timer, da vinderne skulle findes, var
de også at finde helt i front. De klarede sig
igennem, og fik tilkæmpet sig en suveræn
2nd plads i Spejder kategorien.
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