
AROS DIVISION NYHEDSBREV (Februar 2011)  
  

  

DC’ernes klumme:  

Kære Ledere og Seniorer i Aros Division, 

  

Selvom julen og nytåret allerede føles længe siden, så vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske 

god bag-jul. Vi håber alle kom godt og sikkert ind i det nye år, med mange nytårsforsæt der 

omhandler spejderi.  

Tak til de der kom til nytårskur, det var jo som sædvanlig en rigtig hyggelig aften billeder kan ses 

på www.stenmasken.dk/?p=1134 

  

Forårets store begivenhed i Aros er vores divisionsturnering. Vi håber, ligeså mange som sidst vil 

være med til at sætte præg på weekenden. Planlægningen skydes i gang på fællesledermødet 

mandag den 28. februar. 

  

Det er dog heldigvis ikke det eneste der sker i foråret. Juniorerne har lige været af sted på hård tur, 

kun for de ældste og troppen holder Aro’disse Hytt’el (Paradise Hotel på spejder’sk) sidste weekend 

i marts kun for patruljeledere og assistenter. Seniorerne har fået rigtig godt gang i 5-kampene, og 

for den sags skyld mange andre fede aktiviteter. 

  

Vi glæder os meget over det store engagement og til at se hvilke påfund lederne og seniorerne i 

Aros Division har fundet på. 

  

Mange spejderhilsener 

Kir og Simon 

  

Fællesledermøde d. 28/2-2011  

Sæt et stort kryds i kalenderen for her tager vi for alvor fat på planlægningen af 

divisionsturneringen, som får temaet "japansk gameshow".  

Temakonkurrencen blev vundet af Mia fra Gallerne og blev afgjort på sidste fællesledermøde.  

Se invitationen på http://stenmasken.dk/?p=1152 

  

  

Den mobile spejderhytte: 
Den Mobile Spejderhytte er en kassevogn proppet med aktiviteter som kører rundt og laver fede 

aktiviteter for børn og unge i udsatte boligområder i Århus. Projektet er tværkorpsligt med 

deltagelse af DDS, KFUM, FDF og De Grønne Pigespejdere. "Hytten" kører rundt i hele foråret 

med en blandet besætning fra alle deltagende korps. Du kan læse mere på: 

http://stenmasken.dk/?page_id=1061 

  

  

Projekt frivillig: 
Projekt Frivillig giver mulighed for at få nye unge kræfter ind i jeres forening. De kan være 

frivillige hos jer i forbindelse med jeres kerneaktiviteter, eller de kan løse opgaver, som I måske 

ellers ikke har tid eller kompetencer til at få løst. Det eneste krav er, at det frivillige arbejde skal 

udføres uden for elevernes skoletid, og at der skal være arbejde til minimum 20 timer.  

Se ideer til mulige projekter og læs mere: www.projektfrivillig.dk 

http://www.stenmasken.dk/?p=1134
http://stenmasken.dk/?p=1152
http://stenmasken.dk/?page_id=1061
http://www.projektfrivillig.dk/


Udnyt evt. muligheden for at give jeres egne aktive unge spejdere et frivilligbevis som tillæg til deres eksamensbevis. 

  

Juniortur: 
Første kolde weekend i februar spændte 37 friske juniorspejdere rygsækken på ryggen og begav sig 

ud på en 15 km. vandring til Himmeriggård. Med røde kinder og godt humør nåede vi frem, og efter 

et lille orienteringsløb blev der skruet op for musikken, og festet og danset indtil lederne sagde stop. 

Se billeder og læs mere om turen på: http://stenmasken.dk/?p=1157 

  

Seniorhjørnet… siden sidst: 
 Julefrokost hos Erik Den Røde, Århus Skov. Der var temafest til den store guldmedalje, med pirat-

tema.Her var også Aros-seniorer inviteret, dog mødte vi ikke så talstærkt op – men det blev en 

rigtig hyggelig aften med mange nye bekendtskaber! 

  

Fællesklanmøde med Aros og Århus Skov seniorer, afholdt 25. januar 2011 ved 2 højbjerg. 

Arrangementet var et hit, hvor vi blev blandet på tværs af klaner, og var rundt på et lille 

pudekampsløb, “Thorleif Want’s You”, hvor vi skulle løse lidt opgaver, og kæmpe mod de andre 

hold med puder! 

Efter det lille løb blev en vinderpatrulje kåret, og der blev hygget lidt med vafler og varm cacao. 

  

Divisionsturneringen 2011 

Der vil være senior-aktiviteter under hele divsionsturneringen, så mød talstærkt op, så vi kan lave 

den fede seniorturnering! 

  

Divisionens materialer: 

Divisionen har gennem årene samlet og indkøbt en række forskellige materialer, som naturligvis 

kan lånes af grupperne. Inden længe kan du se hvilke materialer vi har og hvordan du låner dem på: 

http://stenmasken.dk/?page_id=1061 

  

Kurser:  
Træklatreinstruktørkursus d.5/3 

Træklatrekurset forbereder dig til at kunne bestå Dansk Træklatreforenings eksamen. 3 weekender i 

løbet af året. http://dds.dk/uddannelse/2011/traeklatreinstruktoerkursus 

  

Ledelse i praksis d. 15-20/4 

Ledelse i Praksis er et kursus for ledere der har et par års erfaring og i øvrigt har fod på det 

grundlæggende.  http://dds.dk/uddannelse/2011/ledelse-i-praksis 

  

Uddannelsesmarked 29/4-1/5 (Gurredam spejdercenter) 

http://dds.dk/uddannelse/2011/uddannelsesmarked 

  

Uddannelsesmarked 16-18/9 (Ryekol) 

http://dds.dk/uddannelse/2011/uddannelsesmarked-0 

  

Uddannelsesmarkederne byder på et væld af forskellige muligheder, måske er der noget for dig? 

  

Århus i forening  

Udbyder en række aftenkurser bl.a.  

-       Relationer i foreningen 

http://stenmasken.dk/?p=1157
http://stenmasken.dk/?page_id=1061
http://dds.dk/uddannelse/2011/traeklatreinstruktoerkursus
http://dds.dk/uddannelse/2011/ledelse-i-praksis
http://dds.dk/uddannelse/2011/uddannelsesmarked
http://dds.dk/uddannelse/2011/uddannelsesmarked-0


-       Flere unge med i foreningen 

-       Synlighed i foreningen – nøglen til succes 

Se mere på http://www.aauf.dk/uploads/media/kurser-foraar-2011.pdf 

  

Diverse:  
Få ordet i uniformsdebatten: 
Så er der igen startet en debat omkring vores uniform, følg nedenstående link, og giv din mening til kende 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDQtWDgxVXY5TFFHSk0xNVZZTEhtckE6MA 
  
Tænkedag : 
Korpset har udarbejdet et materialesæt i forbindelse med tænkedag, måske kan du blive inspireret. 
www.dds.dk/taenkedag 
  
Næste nyhedsbrev: 
Deadline for indlæg i næste nyhedsbrev 15. maj 2011 
  

Kalender 2011:  
28/2.             Fællesledermøde 

7/3                5-kamp for seniorerne se mere på facebookgruppen ”senior i Århus”  

10/3              DL-møde  

17/3              Arrangement med DDS Uddannelse i Kløverhytten kl. 18-21.30 

20/3              Vækstseminar om korpsets udviklingsplan. Foregår på Holmen 

23/3              Vækstseminar om korpsets udviklingsplan. Foregår i Fredericia  

26-27/3          Tropsarrangement  

7/4                Divisionsrådsmøde  

27/4.             Fællesledermøde  

6.-8/5            Divisionsturnering  

  

Se den komplette kalender på: http://stenmasken.dk/?page_id=839 
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