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Kære ledere og assistenter 

Hermed en lille hilsen fra den nyligt valgte regionsledelse. Vi har nu mødtes nogle gange – senest et lille 

døgn her i efterårsferien – og er så småt begyndt at få os talt ind på hinanden og på, hvad vi gerne vil 

arbejde med i den kommende periode.  

 

Delegeretmøde 

Først for står delegeretmødet og forberedelse til dette. Der er en indbydelse på vej til alle medlemmer over 

16 år til dette arrangement. Tidspunktet er torsdag d. 18. nov. Kl. 19.00-21.00 i Søndersø. Man tilmelder sig 

personligt, men vi vil bede gruppelederen i alle grupper sørge for at tjekke op på, at alle har set mailen og 

taget stilling til, om det er et arrangement, de vil deltage i. Af gode grunde ved vi ikke, om delegeretmødet 

kan gennemføres. Hovedbestyrelsen vil formodentlig tage stilling til, om der kan åbnes for tilmelding i den 

kommende uge. Vi håber selvfølgelig, det lykkes, og at vi bliver mange fra Lillebælt, der ses således at 

gruppernes stemmer bliver med til at præge arbejdet i den kommende valgperiode. 

 

Arrangementer i kalenderen 

Som I ved, tog de forgangne måneder ”livet af” mange planlagte aktiviteter, herunder smutte-spiredag i 

foråret, spejder-seniordag i efteråret og et 12-årskursus arrangeret af Søndersø gruppe. Så snart vi igen kan 

mødes under mere frie forhold, vil vi selvfølgelig gennemføre arrangementerne, for hold op hvor vi savner 

at kunne mødes og ikke mindst at få mulighed for at lade vores spejdere mødes på tværs af grupperne. Så 

snart vi kender datoerne for de fremtidige arrangementer, kommer de på regionens hjemmeside, ligesom 

de bliver slået op på regionens lukkede facebookgruppe. Denne side håber vi, fremadrettet i højere grad 

kan komme til at blive brugt som en fælles platform for de fleste ledere og spejdere 16+. 

I det nye år er nytårskuren i Vejle d. 10. januar 2021 første kalendersatte aktivitet. Der kommer snarest en 

indbydelse ud til dette arrangement. 

 

Kontaktoplysninger på ledere i regionen 

På sommerens to regionskonferencer blev der udtrykt ønsker om at få udarbejdet en telefon/mailliste for 

ledere i regionen. Vi har nu undersøgt muligheden for dette, men er rendt ind i problemer i forhold til 

GDPR. Hvis vi lægger en liste ud på f.eks. den lukkede facebookside, kan vi ikke gardere os imod, at den 

bliver printet ud og dermed kommer til at hænge rundt om i spejderhusene – sådan som vi alle med glæde 

gjorde i gamle dage. Den risiko vil vi ikke løbe. I stedet vil vi bede alle grupper om at have mindst en lederes 
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kontaktoplysninger liggende på gruppens hjemmeside, så udefrakommende herigennem kan få kontakt til 

dem, de ønsker. Fungerer det ikke, kan man altid henvende sig til et medlem af regionsledelsen, så vil vi 

gøre, hvad vi kan for hurtigt at oprette den ønskede kontakt. En ”levende” lukket facebookgruppe, vil dog 

forhåbentlig afhjælpe denne udfordring.  

 

Kontakt mellem grupper og regionsledelse 

Et andet ønske var tættere kontakt mellem regionsledelse og grupper. Det er bestemt også et stort ønske 

fra regionsledelsen side. I løbet af den kommende måned vil alle gruppeledere blive ringet op af deres 

kontaktperson dels for at høre lidt om, hvordan det går i de enkelte grupper, og dels for at invitere sig selv 

på besøg til et leder- eller gruppebestyrelsesmøde indenfor nærmeste fremtid. Sidst i denne hilsen finder I 

en oversigt over gruppernes kontaktpersoner, samt mailadresser og telefonnumre på alle medlemmer af 

regionsledelsen.  

Dette bliver ordene for nu. Husk at alle medlemmer over 16 år kan have glæde af at blive tilmeldt korpsets 

nyhedsbreve. Linket til tilmelding findes her https://pigespejder.dk/om-os/nyheder/nyhedsbrev/ 

 

På regionsledelsens vegne sendes ønsker om at godt efterår for alle spejdere og ledere 

Ane 

 

 

Gruppernes kontaktpersoner: 

Dalum: Britta og Nanna 

Langeskov: Yukiko 

Otterup: Lisbet og Julie 

Ryslinge: Ane 

Sanderum: Ane 

Stenstrup: Yukiko 

Strandhuse: Nanna 

Svendborg: Yukiko 

Søndersø: Britta 

Vejle: Britta og Julie 

Vorbasse: Lisbet  

 

  

https://pigespejder.dk/om-os/nyheder/nyhedsbrev/
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Regionsledelsens kontaktoplysninger 

Regionschef: Ane Kirstine Frydenboe – aneogbo@gmail.com, 20618733 (medlem i Dalum) 

Sekretær: Britta Thorsen – britta.thorsen@gmail.com, 20160162 (medlem i Langeskov) 

Regionsassistenter: Julie Schrøder – julie.schreoder@gmail.com, 50561270 (medlem i Strandhuse) 

Nanna Thorsen – nannat@hotmail.dk , 26823526 (medlem i Langeskov) 

Lisbet Møller Larsen – lisbet@ctlarsen.dk , 22362099, (medlem i Strandhuse) 

Yukiko Sanomiya – kreativnoerd@gmail.com , 25621976 (medlem i Søndersø)  

Ekstern kassér – Conny Nielsen (medlem i Svendborg) 
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Fra venstre: Nanna, Britta, Ane, Lisbet, Julie og Yukiko – I corona-sikker afstand       

 


