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Tidende skriver: Gruppejubilæum

Roverkamp

25 år

Første weekend i april, danner rammen for et
nyt arrangement for roverne i Ho Bugt og
Kongeå distrikter. Roverkamp strækker sig
fra lørdag til søndag og er en dyst på
spejderfærdigheder og meget mere.
Information om Roverkamp og tilmelding er
sendt til alle gruppeledere og ligger i
distriktets facebook-gruppe.

Siden sidste udgave af Kongeå Tidende har der
været gang i stjerne-udleveringen.
Følgende har, ved overrækkelse af DTC for
Kongeå distrikt, modtaget korpsets 25 års
hæderstegn:
Carsten Pedersen, Tiset/Arnum
Jan Hansen, Tiset/Arnum
Kristina Falther, Gørding

Gruppejubilæum

Stort tillykke til alle 3, som har fortjent deres
stjerne efter mange års godt spejderarbejde.

Lintrup gp - 50 år
Den 12. september fejrede Lintrup gruppe
deres 50 års jubilæum. Eftermiddagens
program stod på åbent hus med både vådt og
tørt til ganen og senere blev der budt på
aftensmad og aftenshygge i aktivitetscenteret
i Lintrup, som er spejdernes sædvanlige
tilholdssted.
Stort tillykke til hele gruppen
Rådsmøde i Grimstrup/Årre
Den 1. februar 2016
Distriktslederaften i Skodborg
22. februar 2016
Roland 1, nr. 676 – 2016…
… er godkendt. Uge 27 på Terp Spejdercenter.
Tilmelding er åben
Pl/PA 2016
Mike Vesterbæk er ny kursusleder på PL/PAkurset i februar 2016
Dato for PL/PA er 26. – 28. februar &
tilmeldingen er åben.

Carsten og Jan fik overrakt på gruppens
sommerlejr på Als og Kristina fik overrakt ved
gruppens høstgudstjeneste.
Godt nytår 2016
Vinteren ser ikke ud til at have sluppet os
endnu. Vejret er koldt, blæsten river i træerne
og alle pakker sig godt ind inden de bevæger sig
uden for. Kalenderen siger nu 2016 og vi fra
distriktet vil gerne ønske alle et godt nytår. Et
ønske om at alle er kommet igennem
nytårsskiftet, som man måtte have ønsket sig.
2016 byder på distriktsmøde, hvor det meste af
distriktsstaben er på valg og i april vil et nyt
rover-arrangement se dagens lys. Alt sammen
aktiviteter, som er til for os og for jer ude i
grupperne og vi håber at alle i distriktet vil
støtte op om aktiviteterne. Vi ønsker jer alle et
godt spejderår 2016, og ønsket om vækst og
fremgang i grupperne får I også med på vejen.
Godt nytår
Kongeå Distrikt

Udgivet af Kongeå Distrikt. Kontakt redaktionen på nielslarsen1@kfumspejderne.dk

