
AROS DIVISION NYHEDSBREV (Maj 2011)  

  
DC’ernes klumme:  
Kære Ledere og Seniorer i Aros Division, 

  

Først et kæmpe klap på skulderen til alle der deltog i årets divisionsturnering. Både planlægningen 

og udførslen var til en 12’er (på den nye skala, det svarer til UG:-). Vi håber I fik kigget på jeres 

spejdere, der var store smil og fuldt engagement hele weekenden. Sådan, godt gået! 

  

Årets divisionsrådsmøde bliver ét, vi sent vil glemme. Stort set intet blev som forventet. Alt i alt 

endte vi dog med en bedre situation end før mødet. Vigtigst for os, så blev divisionsledelsen mere 

end fordoblet. Vi er nu ni medlemmer, der er klar til at hjælpe Aros og grupperne med gode 

arrangementer. Velkommen til: Mette, Hanne og Kristian fra Delfinerne, Katrine fra 2. Risskov og 

Troels fra Gallerne – vi glæder os til at arbejde sammen med jer. 

  

Efterårets program byder, foruden et enkelt fællesledermøde, også på et lederarrangement. Vi håber 

med programmerne at kunne lokke mange med, og vi forventer, at det bliver helt kanon. Sørg for 

allerede nu at sætte kryds i kalenderen (se længere nede for datoer). 

  

Vi ønsker alle nogle gode sommerlejre og glæder os til næste spejderår, der bliver mindst lige så 

godt, som det vi er ved at afslutte. 

  

Mange spejderhilsener 

Kir og Simon 

  
  

Divisionsturneringen 2011 
Veloverstået og helt forrygende divisionsturnering, tak til jer alle for en helt igennem velgennemført 

divisionsturnering.  
Der har sjældent været så mange glade aarhusianske børn samlet på et sted. 
Find lidt praktiske oplysninger og se et par stemningsbilleder på www.stenmasken.dk/?p=1227 

  

Fælles lederaktiviteter i Aros, efteråret 2011 
Sæt et stort kryds i kalenderen, når divisionsledelsen inviterer til fællesledermøde d. 3/10 om aftenen 
Husk et endnu større kryds d. 29/10 hele dagen – til et brag af en fælles leder dag. 

  

Vil du præge årets korpsrådsmøde?  

  
Vi er en lille gruppe, der har fået opgaven, at planlægge årets korpsrådsmøde og vi har brug for dig, til at 
tænke uden for boksen, for at gøre korpsrådsmødet endnu bedre. Vi inviterer derfor til to identiske møder 

onsdag d. 8. juni kl. 16-18 og kl. 19-21 i Kaospiloternes lokaler i Århus (Mejlgade 35). 

http://stenmasken.dk/?p=1236  

  

Kurser:  
Findes naturen i byen og hvor er den? – Kursus i Hadsund d. 23-25/9 

http://dds.dk/uddannelse/2011/findes-naturen-i-byen-og-hvor-er-den 

Uddannelsesmarked – Ryekol, Ry. d. 16-18/9 http://dds.dk/uddannelse/2011/uddannelsesmarked-0 

http://www.stenmasken.dk/?p=1227
http://stenmasken.dk/?p=1236
http://dds.dk/uddannelse/2011/findes-naturen-i-byen-og-hvor-er-den
http://dds.dk/uddannelse/2011/uddannelsesmarked-0


  

Se oversigten over alle DDS kurser på http://dds.dk/uddannelse 

  

HUSK: Plan kurser i efterårsferien, skal dine spejdere med? 

  

Diverse:  
Seniornyt:  
Divisionsturnering 2011 
Seniorrne deltog 13 mand på divisionsturnering fra 3 klaner, og havde en hæsblæsende weekend, med gameshows, 

velcro-klatrevægge, gastronomiske udfoldelser, O-løb, og meget mere! Alt i alt endte det med, at Klan Heidrun løb af 

med sejren – både blandt seniorerne, og af alle på hele divisionsturneringen! 
Divisionsrådsmødet  
Divisionsrådsmødet bød på mange nye medlemmer, bl.a. 3 (Troels, Kathrine og Mette) som vil hjælpe til med at gøre 

det til det fedeste, at være senior i Aros! Der er en seniorweekend under opsejling efter sommerferien – mere info om 

dette når tiden nærmer sig. 
5-kamp 
Der kommer 5-kamp, arrangeret af Højbjerg Drenge. Dato samt mere information, kommer ud på “Senior i Århus”-

facebookgruppen 
  
Spejdernes lejr 2012: 
Spejdernes lejr har fået ny hjemmeside, følg processen op mod lejren. 
http://spejderneslejr2012.dk/ 
  
Friluftsrådet: 
Mangler du penge til et nyt projekt? 
Hvert år uddeler Friluftsrådet Tips- og lottomidler til projekter, som er med til at skabe bedre naturforståelse og 

friluftsliv for befolkningen. 
Målet er at forbedre befolkningens muligheder for at opleve og forstå vores natur gennem friluftsoplevelser. 
De bærende principper for støtte er, at der ydes materialetilskud til lokale projekter, der baseres på frivillig arbejdskraft, 

og hvor offentligheden har glæde af projekterne. 
Læs mere: http://dds.dk/nyheder/2011/05/4/mangler-du-penge-til-et-projekt  
  

Kalender 2011:  
 3. okt.           Fællesledermøde 
29. okt.          Lederbegejstringsarrangement 
12-13 nov.      Korpsrådsmøde 
9. dec.           Divisionsledelsesmøde og julefrokost 
  
2012 
7. jan.            Nytårskur 
29. feb.          Fællesledermøde 
15. mar.         Divisionsrådsmøde 
11. apr.          Fællesledermøde 
27-29 apr.       Divisionsturnering 
21-29 juli        Sommerlejr – Spejdernes Lejr 
  
Se hele kalenderen på: http://stenmasken.dk/?page_id=839 
 

http://dds.dk/uddannelse
http://spejderneslejr2012.dk/
http://dds.dk/nyheder/2011/05/4/mangler-du-penge-til-et-projekt
http://stenmasken.dk/?page_id=839

