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Tidende skriver: 50 års jubilæum 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pl/PA 

Traditionen tro, har Kongeå distrikt igen i år 

afholdt PL/PA for 57 glade og friske unge 

deltagere. Da ugen var over, stod der 57 

trætte og glade deltagere, som fik en særlig 

overraskelse da de fik overrakt deres vel 

fortjente kursusbevis.  

Kursusleder Alexander Staal havde fået 

distriktschef Niels Larsen til at overrække 

kursusbeviserne, for at bevidne om hvor 

vigtigt de første skridt i kursusrækken er for 

unge spejdere, som stadig har meget de skal 

ud og opleve. 

Rådsmøde i Holsted 

Den 25. marts 2015 

Roland 1 & Diamant 2015 

Roland 1 & Diamant – 2015 er godkendt af 

korpset og tilmeldingen er åben på 

Scoutzone.dk. 
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Sigurd Jensen 50års jubilæum 

Bærer man spejderarbejdet i hjerte og sjæl, så 

kan det være svært at slippe det. 

Sigurd Jensen, Ribe/Hviding gruppe, har vist 

at han bære spejderarbejdet på det rette sted. 

Søndag den 11. januar 1965 startede Sigurd, 

som Ulv i Hviding og kunne i dag, på dagen, 

fejre sit 50 års jubilæum, som blev afholdt på 

brandstationen i Ribe, sammen med 

gruppens nytårsparade. DTC Niels Larsen 

overrakte stjernen til Sigurd, den 11. januar 

2015, efter en kort taksigelse omkring 

Sigurds tid i spejderverdenen. 

Stort tillykke til Sigurd, med hans 50 år i den 

grønne uniform og for indsatsen i 

spejderarbejdet. 

 

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, da der ikke har 

været nogen til at over tage den.  

Alexander Staal er netop blevet valgt ind i 

distriktet og er blevet DTU. 

Samtidig har vi 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. 

 


