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Tidende skriver: distriktssommerlejr DL20:19 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivet af Kongeå Distrikt. Kontakt redaktionen på larsen@spejdernet.dk 

PL/PA 2018 

Tilmeldingen åbner 1. december 2017 

kongeaa.nemtilmeld.dk 

Lederinformation sendes til adresselisten og 

ligger på kongeaadistrikt.dk 

Kommende arrangementer 

Distriktslederaften 

22. februar 2018 

Rådsmøde 

17. januar 2018 

Distriktsmøde m/valg 

5. marts 2018 

Serviceoplysningen 

Husk at få startet på medlemsopgørelsen i god 

tid. Så er der både chance for at få afsluttet i 

god tid, men også for at få afsluttet, inden 

systemet overbelastes, op mod deadline for 

opgørelserne. 

DL20:19 

Efter sammendrag af gode tanker og ideer på 

distriktslederaftenen i Holsted/Glejbjerg, er 

der nu lavet en grovskitse over 

distriktssommerlejren i 2019. 

19. - 20. juli klargøring af lejren 

21. - 27. juli lejrperiode for de store 

24. - 27. juli lejrperiode bæver/ulve 

25. juli lejrdag for familiespejd 

De budgetterede max-deltagerpriser er: 

1400,- spejdere & ledere 21.-27. juli 

500,- bæver/ulve & ledere 24.-27. juli 

50,- familiespejd pr/pers. 

Der blev taget godt imod både grovskitse og 

priser på rådsmødet den 25. oktober på Terp. 

Der blev nævnt at der er jamboree i USA 

22/7-2/8 2019. For at få en idé om, om det vil 

tage for mange deltagere fra DL20:19, så vil 

planlæggerne af DL20:19 allerede nu 

opfordre grupperne til at få en lille følelse af 

om man har spejdere der deltager i USA. 

Planlæggerne vil inden for kort tid spørge alle 

grupper til deres deltagelse i USA. 

Distriktsmøde m/valg 

Distriktsstaben vil gerne opfordre alle til at 
tage del i det fælles ansvar, som det at, hjælpe 

med arbejdet op mod valget. Det eneste vi 
beder om, er at tænke over kandidatemner i 

jeres lokale gruppe. Det kan være en aktiv 
leder, en rover eller en spejder der har sat i et 

gemt og glemt hjørne, som kan gøre gavn i 
distriktet, på Terp, som revisor eller måske 

som landsmødedeltager. 

På vejne af Kongeå distrikt 

DTC Niels Larsen 

 

Kommende kurser 

PL/PA:  2. - 4. marts 2018 

Roland 1: Uge 28 - 2018 

 


