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Tidende skriver: Kongeå tidende for 10. gang

Introkursus ”spejdernes
MedleMsservIce”
20. september kl 18:30 gik det løs i
aktivitetscenteret i Lintrup, hvor Kongeå
distrikt var vært ved et arrangement, hvor
udviklerne af KFUM-Spejdernes nye
medlemssystem komme og underviste.
Der var rigtig flot fremmøde og trods lidt
knas på linjen. Kom alle godt igennem
aftenen. Husk at det er et helt nyt system og
som ved alle nye ting, må vi bære over med
børnesygdommene.

Kommende arrangementer
Ledertræning
19. november
Distriktslederaften
21. november

Kongeå tidende for 10. gang
Der kan løbe megen vand gennem bækken,
lyder der i et gammel ordsprog. Med denne 10.
udsendelse af Kongeå Tidende, kan vi omskrive
ordsproget og sige ”Der kan udsendes mangen
et nyhedsbrev” - Eller hvad man nu kan sige…
Det første nyhedsbrev i sin nuværende form,
udkom i august 2012. Det er 3 år med et
kontinuerligt skrift, som vi håber alle finder
brugbar, interessant og spændende at læse.
Vi håber at interessen for nyhedsbrevet
fortsætter og skulle der mangle lidt kød en
gang, så må der gerne sendes ideer til
nedenstående mail.
PL/PA 2017
Nu er det næsten nu….
Tilmeldingen åbner 1. november og det er lige
om lidt. Lederinformation bliver sendt til GL/PM
og ligger på både distriktets facebookgruppe.
Der er nu plads til 80 deltagere og skulle der
komme 85, så er der også plads til dem.

Ledertræning - 1. del overstået
20. august var startskuddet for distriktets nye
ledertræningsdage. 13 deltagere havde taget
turen til skovpladsen hos Fole gruppe.
Ulveledere og grupperåd fik
specialundervisning i netop deres arbejde.
Resten blev guidet igennem båltyper,
pauseaktiviteter, naturens spisekammer og
signalering.
Næste ledertræning er 19. november. Se
mere her: https://kongeaa.nemtilmeld.dk/

50 års jubilæum i lindknud
Den 9. oktober slog Lindknud dørene op til
deres 50 års jubilæum. Gruppen er registreret
den 23. april 1966. Det blev afholdt med åbent
hus fra 11-15 med bål, kaffe og kage og
mulighed for at drage tilbage i gruppens
historie, i de gamle historiske gemmere, som
var blevet støvet af og vist frem på dagen.
Et stort tillykke til alle i gruppen og må
fremtiden bringe et fortsat godt og spirende
spejderarbejde for både spejdere og ledere.
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