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aktivitet, hvor enhver kan deltage. Træffet
foregår fra fredag d. 19/1 kl. 18 til lørdag d.
20/1 kl. 12 på skolen i Nyråd, Vordingborg.

Divisionsledelsen fortæller
Vi håber i alle er kommet fint gennem julen
og godt ind i det nye år og er klar til gode og
spændende spejderoplevelser.

Bemærk at der er tilmeldingsfrist d. 12.
januar til Pia Lohse.

Vi har sagt ja tak til et udviklingsforløb med
Peter Erkmann og har nu været sammen med
Peter to gange. Peter har givet os inspiration
til en ny struktur i divisionen og lige nu
tænkes der og udarbejdes diverse
beskrivelser. Vi vil gerne præsentere det hele
for jer på vores workshop d. 15. marts.
Egentlig havde vi sat ”Ledelsesudvikling” på,
til denne aften, men det må i have tilgode til
efteråret.

Fælles divisionsturnering Highland Games
Næsten alle grupper stiller med
repræsentanter til planlægning af fælles
divisionsturnering, som foregår d. 17.-18.
marts i år. Planlægningsteamet har holdt
deres første møde i december og har netop
udsendt en teaser til alle GL’er. I februar
kommer der mere information ud til jer.

Ved årets udgang har vi været nødsaget til at
lukke Faxe gruppe. Vi har i den forbindelse
bedt korpskontoret overtage sagen omkring
lukning af gruppen.

Workshop d. 15. marts
En aften hvor alle ledere, seniorer og
bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

Vi ser frem til et spændende år med nye
tiltag, nye folk i divisionsledelsen og alt det
uventede.
Godt nytår til alle.

Med hjælp fra Peter Erkmann vil
divisionsledelsen fortælle om den nye
struktur, som vi har planer om, skal sættes i
gang i foråret.

Juniortræf

Medlemmer til divisionsledelsen
3 medlemmer af den nuværendene
divisionsledelse har valgt at træde ud af
ledelsen ved divisionsrådsmødet i april.

Divisionsledelsen har besluttet at der SKAL
være et juniortræf i 2018. Derfor er vi trukket
i arbejdstøjet og har taget ansvar for
planlægningen og gennemførelsen. Der er
udsendt indbydelse og første lederbrev.
Fredag aften er der Dark Sky oplevelser for
alle, afsluttende med et indendørs lejrbål,
inden poserne kalder. Lørdag formiddag
foregår det igen udendørs med sjov fælles

Derfor søger vi nye medlemmer, som vil være
med til at igangsætte den nye struktur og få
den implementeret bedst muligt.
Vi SKAL finde 2 personer – måske er du en af
dem?
For yderligere oplysninger er du velkommen
til at kontakte en fra divisionsledelsen.
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Lederbegejstringsarrangement –

Jubilæum

I-scout
Vil du med på en digital tur rundt om i
verden?
Så sæt kryds i kalenderen d. 3. marts. Vi
starter sidst på eftermiddagen og slutter til
midnat.
Vi dyster mod spejdere fra mange forskellige
lande. Der er brug for kreative og opfindsomme folk, it-nørder eller folk der er gode til
at bruge medierne, kloge folk, sjove folk – ja
alle er velkommen og alle kan bidrage til
dysten.

STORT TILLYKKE TIL KONG VOLMER GRUPPE,
som kan fejre

Der kommer snarest mere information.

100 års jubilæum
d. 18. januar 2018.

Kalender
19. - 20. januar – Juniortræf
3. - 4. marts – I scout
15. marts – workshop
17. - 18. marts – Fælles divisionsturnering
21. april – Divisionsrådsmøde
15. maj – GL-møde

Grupperådsmøder
Igen i år vil en eller flere fra divisionsledelsen
gerne deltage i jeres grupperådsmøder.
Derfor bedes i sende dato og tidspunkt til Pia
Lohse lohsepiamortensen@gmail.com
snarest muligt.

Spejderhilsen
divisionsledelsen v/Pia Lohse
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