Nyhedsbrev januar 2019
Nyt fra team
Event:
Juniortræf d. 19.-20. januar foregår i Præstø.
Indbydelsen er udsendt og tilmeldingen er
søndag d. 6/1. Tema: Jagten på den gode
patrulje. Vi håber at mange grupper vil
deltage.
I-scout lørdag d. 9. marts fra kl. 15-24.

Nyt fra divisionsledelsen

Sæt kryds i kalenderen. Det er et sjovt og
hyggeligt arrangement for ledere og seniorer.

Divisionsledelsen er godt i gang med
implementeringen af den nye struktur,
foreløbig tegner det til at blive fint.

Fælles divisionsturnering d. 10.-12. maj.
Planlægningen er godt i gang og det varer
nok ikke længe før der kommer en
indbydelse.

Over 30 personer fra Svend Gønges Division
valgte at deltage i korpsrådsmødet i
november. Det kan vi godt være stolte over.
Vi håber at alle deltagere fik ”noget med
hjem” og har lyst til at deltage igen.

Udvikling:
Der afholdes workshop d. 22. januar med
temaet: Programfornyelse. Se mere om dette
i invitationen, som er udsendt samtidig med
dette nyhedsbrev.

Til divisionsrådsmødet i april har Pia Poulsen
og Pia Lohse valgt at stoppe i divisionsledelsen (DL). Derfor er det meget vigtigt at vi
finder minimum 2 personer, som kunne
tænke sig at være en del af DL. Man er
velkommen til at kontakte en fra DL for at
høre mere om, hvad det indebærer at sidde i
DL og man må gerne deltage i et eller flere
DL-møder efter aftale. En særlig opmærksomhed skal lægges på DC’erne – der skal
vælges 2 nye!!

Vær opmærksom på ny workshop allerede d.
12. marts 2019 med tema: Udeliv

Divisionskoordinator:
Tina er i gang med at lave ny hjemmeside til
os. Vi modtager gerne billeder fra divisionens
arrangementer send til:
tina.b.pedersen@gmail.com
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Dehnshytten:

Kalender:

Teamet omkring Dehnshytten er blevet
udvidet med et par folk mere således at især
tilsynsopgaven kan fordeles på flere
personer.

19. - 20. januar – Juniortræf

I november er der lavet hovedrengøring i
hytten.

27. april – Divisionsrådsmøde

9. marts – I-Scout
12. marts – Workshop. Tema: Udeliv.

8. maj – Åbent DL-møde
10. - 12. maj – Fælles Divisionsturnering

Spejdercenter:
Måske skal jeres næste tur eller lejr gå til:
Ovstrup Spejdercenter, 4863 Eskilstrup
I 2019 afholder de:
MUS-lejr d. 30/5 - 1/6
Sommerlejr: Uge 27 d. 1-7/7

Grupperådsmøder:

Se mere på: Spejdercenter.nu

Divisionsledelsen vil rigtig gerne deltage i
jeres grupperådsmøder. Send en mail til
lohsepiamortensen@gmail.com med
oplysning om dato, tid og sted.

Spejderhilsen divisionsledelsen
v/ Pia Lohse (DC)

Gerne inden d. 19. januar.
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