Nyhedsbrev september 2019
Så er sommeren omme og alle grupper er vendt
tilbage til deres normale spejderarbejde, det
samme gælder divisionsledelsen.

Kandidatmøde – Slagelse d.6/10 2019

Vi håber I alle har haft en rigtig god sommer med
nogle gode spejderoplevelser og lejre.

Vi opfordrer til at så mange som muligt deltager
på mødet, da vi på næste korpsrådsmøde skal
vælge nye medlemmer til korpsledelsen og to nye
spejderchefer.

Vi har her i sensommeren/start efteråret haft den
fantastiske mulighed her i divisionen at kunne
hædre 2 personer.

På dette kandidatmøde har man mulighed for at
møde kandidaterne til korpsledelsen og høre om
hvad deres bidrag og vision for korpsledelsen er.

Pia Lohse fra Møn gruppe, har modtaget Det
Danske Spejderkorps hæderstegn for sine mange
års arbejde i DDS.

Her opfordrer vi til at der arrangeres fælles kørsel
for at spare miljøet og samtidig er det også mere
hyggeligt og konstruktivt, da turen på den måde
kan komme til at virke kortere og der er mulighed
for udveksling af erfaringer og meninger.

Kirsten Smith Hansen fra Tonkawa, har haft 60
års jubilæum som spejder. Det blev fejret hos
Tonkawa hvor hun fik udleveret Det Danske
Spejderkorps hæderstegn.

Sidste tilmelding til mødet er d. 20/9 2019 via
DDS.

Her i starten af efteråret har vi i Divisionsledelsen
arbejdet med ny udviklingsplan 2020/2024 for
Divisionen, i forhold til korpsets udviklingsplan
2020/2024.

Før korpsrådsmøde - Næstved d. 5/11 2019
Kom og bliv klogere på korpsrådsmødet
I divisionen holder vi traditionen tro et før
korpsråds møde. Det vil i år foregå i Peder Bodil’s
hytte.

Kommende arrangementer 2019/2020
Klan- & lederevent d. 27-29/9 2019

På mødet vil der være mulighed for at tale om de
forskellige punkter på det kommende
korpsrådsmøde.

DDS afholder et Klan- & lederevent for alle ledere
og klanspejdere.
Det kommer til at foregå på Houens odde
spejdercenter.

Her vil der være mulighed for at udveksle
meninger, holdninger og evt. finde ud af om der
er noget fællesskabet gerne vil kæmpe for, samt
eventuelt arrangere fælles kørsel til
korpsrådsmødet.

Vi, Divisionsledelsen, opfordrer til fælles kørsel,
evt. kontakt DA Debbie.
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Korpsrådsmøde d. 15-17/11 2019
Årets korpsrådsmøde finder sted i Billund.
Fra divisionsledelsen opfordrer vi til at man i
grupperne arrangerer fælles kørsel og evt. går
sammen flere grupper om at det.

Nyt fra Event team
I Event teamet har vi konstateret, at der stadig
mangler at blive dannet nogle team til
planlægning af arrangementer for spejderne i
divisionen i 2020.
Det drejer sig om:
Team til Juniortræf 2020 som er sat til at skulle
blive afholdt 3. weekend i januar 2020.
Team til Divisions-turnering 2020 som er sat til at
skulle afholdes i løbet af foråret 2020.
Det er vigtigt at der er nogle der melder sig til at
planlægge disse arrangementer så spejderne har
mulighed for at komme afsted på disse ture, som
er med til at skabe oplevelser og kammeratskaber
for spejderne på tværs af grupperne.
Ved interesse kontakt eventteamet DC Klaphat &
DA Kenni.

Vi gælder os til at se og opleve spejderiet
sammen med jer
Spejderhilsen Divisionsledelsen
DC Carsten & DC Klaphat
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