
Kære spejdere og ledere i Region Lillebælt 
 

Så kom vi så småt i gang med det nye spejderår, og mange af os er 
allerede i fuld gang med ugentlige møder, planlægning af 
gruppeture og andre spændende opgaver. I regionsledelsen har vi 
haft travlt med at planlægge et nyt tilbud til alle jer ledere ude i 
grupperne.

Vi har det sidste stykke tid arbejdet med at få nogle nye netværksmøder op at køre. Disse skal fungere som et
tilbud til de daglige ledere, hvor I online kan mødes med en fra regionsledelsen samt ledere fra andre grupper.
Her vil I kunne sparre med andre ift. inspiration til nye møder, håndtering af daglige udfordringer, eller hvad I nu
måtte have lyst til. Vi har valgt at dele møderne op i tre, hvoraf der er møder om familiespejd, flokken og
troppen. Familiespejd mødet er også oplagt for jer der går med tanker om at opstarte familiespejd, og gerne vil
høre lidt fra andre med erfaring. Vi glæder os til at se mange af jer online på følgende datoer.

Netværksmøder 
 

Ny kasserer
 
På sidste møde besluttede vi enstemmigt i regionsledelsen desuden 
at indsætte vores tidligere kasserer Conny Nielsen, i stedet for 
Yukiko Sannomiya. Vi glæder os i regionsledelsen til det fortsatte 
samarbejde. 

 

Netværksmøder datoer: 
Familiespejd – 4. oktober kl. 20-21 
Flokken – 3. november kl. 20-21
Troppen – 13. oktober kl. 20-21

T-shirts med regionens logo, runde to
 

Som lovet kommer der snart en ny runde bestilling af T-shirts med 
regionens logo på. Denne gang bliver designet til børnestørrelsen lidt 
anderledes, så logoet for De grønne pigespejdere bliver trykt samme 
sted som de andre motiver i designet. Vi melder ud igen, når vi er 
klar til at tage imod bestilling fra jer.



Hvis jeres gruppe også mangler nye spejdere, ledere, eller I skal have promoveret
et arrangement, så kan vi varmt anbefale programmet Canva. Canva er et online
designprogram, der gør det både nemt, hurtigt og sjovt at lave
pigespejderdesigns. Med Canva kan du lave alt fra plakater, invitationer,
brevpapir, PowerPoint til Facebook- og Instagramopslag, roll-ups, beachflag og
bannere. I finder alt hvad I skal bruge om det inde i værktøjskassen på
pigespejdernes hjemmeside.  

Dalum: Ane
Langeskov: Britta
Otterup: Britta
Ryslinge: Katrine
Sanderum: Julie, Katrine
Strandhuse: Jeanette
Søndersø: Yukiko
Vejle: Jeanette, Yukiko
Vorbasse: Ane

Ligesom i tidligere periode har vi i de følgende grupper uddelt en til to kontaktpersoner fra regionsledelsen. I
kan i den kommende  periode hive fat i kontaktpersonen, hvis oplysninger findes på hjemmesiden.
Fordeling af kontaktgrupper:

Canva

Kontakt person til diverse grupper 

De bedste hilsener 
Katrine Jakobsen
Regionschef - Region Lillebælt 
På vegne af Regionsledelsen - Region Lillebælt

Ungleder start

Husk at få meldt jeres piger til Ungleder start d. 04.11-06.11,  for de piger der er født i 2010-2011. 
Der er tilmeldingsfrist d. 4. oktober


