
Distriktsrådsmøde 30/10-2019 i Phoenix, Silkeborg 
 

Vi startede med spejdersangen og en lille leg 

Future leaders, Tunesia 
Andreas og Gustav var forbi og fortælle om Future leaders projektet, hvor de har været i Tunesien. Det er 

en stor oplevelse for livet, og det er gratis at tage af sted. Man skal blot lave en ansøgning, og så er der 

nogle der bliver udvalgt til at tage af sted. Chancerne er rimeligt store. 

Turene er velorganiserede og du kan komme med som leder 18-24 år eller spejder 15-18 år 

Du skal være moden og ok til engelsk 

Der er masser af information på denne hjemmeside https://spejdernet.dk/projekter/future-leaders/ 

og I er velkomne til at kontakte Distriktschefen, så skal jeg gerne formidle kontakten til Gustav og Andreas, 

der meget gerne kommer forbi din gruppe og fortæller om projektet. Mail til DTC@gudenådistrikt.dk 

Nyt fra Landstræf 
Der var mange forskellige arbejdsgrupper der berettede om deres aktiviteter på landstræf. Der var masser 

at se på, prøve og diskutere. Søndag var vi på opgaveløb som riddere på Gram slot. 

Du kan se billeder fra landstræf her: https://spejdernet.dk/nyhed/se-billederne-fra-landstraef-2019/ 

Distriktsturnering for Bæver og ulve 2020 
Det er Harlev Framlev og Stilling gruppe der står for turneringen i år. Jeg har efterfølgende fået at vide, at 

turneringen bliver afholdt lørdag den 16. maj 2020  i Byparken i Harlev. 

De store spejdere, junior, spejder og senior bliver indbudt til DM i spejder på Moselund spejdercenter den 

1-3 maj 2020. Hvis man er heldige, at man skal til finale, foregår det på Houens Odde den 30 maj – 1. juni. 

Se mere på facebook om DM i spejder.  

www.facebook.com/DMiSpejder eller på www.dmispejder.dk 

Distriktslejr 2020 
Vi fik sat lidt ting fast og kan præsentere jer for lejrens lejrmærke. 

Lejrens navn bliver Gudenå 2020 og du kan se nærmere detaljer i vores opslag på facebook. 

Husk at like vores facebook side, så du får nyheder fra Gudenå Distrikt. 

Vi laver mere materiale i det nye år, men lige nu er det vigtigt at få sat kryds i kalenderen. I kan evt lave lidt 

info til forældrene, og få vist dem det fine lejr mærke. 

Gudenå 2020 

Til sommer er der distriktslejr, her lidt info vedr lejren. 

Vi skal være på Moselund spejdercenter ved Hinnerup. 

Start: Lørdag den 27/6 ankomst mellem 10 og 12 

Bæver / ulve start 

Ankomst onsdag den 1/7-2019 mellem 10 og 12 

Fælles afslutning fredag den 3/7 kl 14.30 



Vi glæder os til at se jer alle på lejr til sommer. 
Prisen bliver 970 kr for junior, trop, senior og ledere (Lørdag - fredag) 
Prisen bliver 270 kr for bæver og ulve samt deres ledere (Onsdag – fredag) 
Vi slutter fælles af fredag 
 

 

Tak for en dejlig aften i Silkeborg og en fin beværtning, som Ester fra Silkeborg stod for. 


