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AROS
September 2011

Ny redaktion!
Nyhedsbrevet har fået ny 
redaktion. Vi siger tak 
til Anni Røgilds for den 
gode indsats.
Mvh. Katrine Adamsen og 
Mette Svantemann

KOMMENDE   ARRANGEMENTER :

Troppens 
arena

Divisionsturnering 

2011

Divisionens nyhedsbrev

Lederdag i divisionen:
Hvad: Hyggelig fælleslederdag 
Hvor: Mødes v.DGI huset i Århus
Hvornår: Lørdag den 29. oktober 2011

Invitation kan findes tilsidst
i nyhedsbrevet!

TVÆRKORPSLIGT
UDDANNELSMARKED
Se side 3!

Fællesledermøde:
Hvad: Når spejdermad er på menuen! 
Hvor: Kløverhytten i Højbjerg
Hvornår: Mandag den 3. oktober 2011

Invitation kan findes på forsiden 
af stenmasken.dk J

For-korpsrådsmøde:
Hvornår: Lørdag den 1. november 2011

Kulturnat:
Hvor: Århus C
Hvornår: Lørdag den 14. oktober 2011

http://stenmasken.dk/?
page_id=839

Få et bedre overblik. Tjek kalenderen 
på stenmasken:

Konkurrence: tema til Divi12

Find på det bedste tema til Divi12 – Aros 

Divisions fælles divisionsturnering i 2012 og 

vind præmie (selvfølgelig fra Spejdersport).

http://stenmasken.dk/?page_id=839
http://stenmasken.dk/?page_id=839
http://stenmasken.dk/?page_id=839
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DC’ERNES KLUMME!

SENIORERNE! 

Aros division var igen 
i år repræsenteret ved 
årets Sværdkamp. Både 
2. Risskov, Valhalla og 
Delfinerne var med! 
Nederst ses også 
Heidrun fra Valhalla, 
der på Bispestaven, løb 
af med sejren for andet 
år i træk.

Kære leder i Aros Division.

Endnu en gang er sommeren ved at blive til efterår 
og nye og forhåbentlig gode sommerlejrminder er 
omhyggeligt blevet pakket væk til evigt gemme.

Vi glæder os til at komme i gang med spejderåret, 
der blandt andet byder på en lederdag i oktober. 
Her får I lov til at ”lege” spejdere igen. For de 
der ikke var spejdere som små, så er det en god 
mulighed for at opleve hvad jeres spejdere bliver 
udsat for. Der bliver både udfordring, sjov og tid 
til hygge. Vi glæder os til at se rigtig mange! 
Dagen er fastsat til d. 29/10 – 2011

Der kommer til at ske mange spændende ting her i 
løbet af efteråret. Til november har vi 
Korpsrådsmøde, som er weekenden, hvor vi skal 
udstikke kursen for DDS fremover. I år skal der 
vedtages en ny udviklingsplan for korpset, hvor vi 
får sat fokus på nogle af de vigtige områder, bl.a. 
hvordan vi bedst muligt kan støtte op om grupperne. 
Vi holder for-korpsrådsmøde d. 1. november, mere 
information om mødet kommer senere.

Planlægningen af næste års divisionsturnering er 
gået i gang. Lige nu kan du deltage i 
temakonkurrencen, der bliver afgjort til næste 
fællesledermøde. For at sende forslag ind, skal du 
gå ind på: http://stenmasken.dk/?p=1242. Der vil 
selvfølgelig være en præmie fra SpejderSport.

Den helt store begivenhed for 2012 bliver 
Spejderneslejr. Det bliver den største lejr på 
dansk grund nogensinde med forventet 35.000 
deltagere. Første kvartersmøde bliver tirsdag den 
11. oktober. Her skal vi finde ud af hvad der skal 
præge vores kvarter og vi skal have fundet 
ansvarlige for kvarteret. Gruppelederne modtager 
indbydelsen, når den er klar.
For at lejren skal blive rigtig god mangler der 
stadig folk til især aktiviteter, så hvis du mod på 
mere, så kig ind på www.spejderneslejr.dk og se 
alle de mange udfordringer, der kun venter på at du 
tager imod dem.

På forhåbentlig syn eller gensyn til 
fællesledermøde mandag den 3. oktober.

Spejderhilsener fra DC’erne 
Kir og Simon

http://stenmasken.dk/?p=1242
http://stenmasken.dk/?p=1242
http://www.spejderneslejr.dk
http://www.spejderneslejr.dk
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Hos Holmegruppe står der 
fede spejdearrangementer på 
programmet!

Bla. holdt de kanosejlads i 
anledning af naturens dag:

www.holmespejderne.dk/node/266

HOLMERNE
NY SPEJDERGRUPPE I HOLME!
Der er kommet nye boller på Spejdersuppen i Holme. 
To ledere fik en ide til an ny vinkel på 
spejderarbejdet samtidig med at 1. Holme gruppe var 
ved at lukke. Med hjælp fra korpsets konsulent Joan 
Locht fik de to ledere og to forældre fra 1. Holme 
startet en ny gruppe  – Holmespejderne. 

Man er startet med at åbne en juniorgren hvor alle 
møderne foregår hver anden lørdag om formiddagen.
På denne måde sikrer man at børnene er friske når de 
deltager i aktiviteterne. Desuden foregår alle møder 
ude i naturen – uanset vind og vejr, hele året 
rundt.  

I den nye gruppe arbejder man på at udvide med flere 
grene og på at have aktiviteter for både børn og 
voksne allerede i 2012. 

Læs mere på: http://stenmasken.dk/?p=1248 eller på 
www.holmespejderne.dk 
 
Maj Britt, Sys, Thor og Ole

kontakt@holmespejderne.dk eller tlf.: 70 23 82 70

Holmegruppe holder til på 
Pottemagertoften i 
Højbjerg.

http://www.holmespejderne.dk/node/266
http://www.holmespejderne.dk/node/266
http://stenmasken.dk/?p=1248
http://stenmasken.dk/?p=1248
http://www.holmespejderne.dk/
http://www.holmespejderne.dk/
mailto:kontakt@holmespejderne.dk
mailto:kontakt@holmespejderne.dk
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Inspirer og bliv inspireret til sjove 
og udfordrende aktiviteter!
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Invitation til lederdag i AROS Division 
 
Så er det snart en rigtig god mulighed for at møde de andre ledere i divisionen, møde 
divisionsledelse til en hyggelig dag, til lands, i det grønne og i luften! 
 
Hvis det lyder som noget for dig som kom til fælleslederdag i AROS-division:  
   

Lørdag den 29. oktober 2011 
 
Program for dagen: 
 
8:45  
Vi mødes ved indgangen til DGI huset i Århus C: 
 
8:45 – 16:00  
Hemmeligt indhold - I har sikkert allerede gætte noget af 
det, men det bliver fuld af sjov, ballade, udfordring og 
hyggeligt samvær 
 
16:00 
Vi går i fælles trup til Risskov Piger, og starter på 
tilberedning af aftensmad 
 
Tilmelding?  
Send en mail til mail@kristianiversen.dk med navn på deltager(e) + gruppe, samt om i ønsker at 
spise med om aftenen, og selvfølgelig gør i det ! 
 
Det er gratis at deltage i dagen og alt er inkluderet, lige på nær drikkevarer om aftenen. Medbring 
derfor blot dig selv og dine med-ledere, samt ting der står på huskelisten. Og glem de ting der står 
på glemmelisten:  
 
Huskeliste: 
Indesko 
Påklædning der passer til vejret 
Spisegrej + mug/krus 
Viskestykke 
Penge til drikkevarer aften (Der vil være Øl, vand og vin) 
 
Glemmeliste: 
Penge til betaling af dagen(den er jo gratis)  
Aftensmad og frokost (der vil også være frugt og grønt) 
Det dårlige vejr og humør (Solen sikker selvfølgelig og dagen bliver sjov) 
 
Spred budskabet, jo flere vi er, jo hyggeligere og sjovere bliver det! 
 
Spejder hilsen  
Hanne og Kristian 

Tilmeldningsfrist: 20-10-2011


