
  

Nyhedsbrev fra Region Lillebælt – marts 2022 
Foråret nærmer sig, og der kommer masser af spændende spejderaktiviteter i den kommende tid. 

Regionsledelsen vil meget gerne bakke op om jeres aktiviteter, og I kan læse nedenfor, hvordan vi 

har tænkt os at gøre det.  

Endelig en T-shirt med logo klar! 

Som varslet tidligere er vi endelig klar med en T-shirt med et mega-flot logo (Tusind tak til 

Christine fra Søndersø for det flotte design ❤). I kan finde bestillingsformularen via følgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/1v_NnCL3PXh2ZUsy-

vI_zjE92B_t4i7mDXj8SYI03xEM/edit?usp=sharing 

 

Prisen for T-shirten er ca. 120 kr. inkl. forsendelse til gruppen afhængig af, hvor mange T-shirt vi 

kan bestille på en gang. Den første bestillingsfrist er den 19. marts 2022. 

Ansøgning om tilskud 

Vidste I, at det er muligt at søge om tilskud til jeres aktiviteter fra de to puljer, som regionsledelsen 

administrerer: Øksnebjergfonden og Kulturregion Fyn? For at gøre det nemt at lave en ansøgning 

har vi lavet en ansøgningsskabelon til jeres inspiration. Så kig forbi vores hjemmeside, og læs om, 

hvad I kan få tilskud til, og hvordan I kan skrive jeres ansøgning. 

Direkte link: https://pigespejder.dk/lillebaelt/for-ledere/ansoegning-om-tilskud/ 

”Fra Flade  Til Glade ” 

Husker I at forkæle jer selv, når I ledere og 16+ arrangerer spændende arrangementer til vores 

pigespejdere? Hvis I er tilbøjelige til at glemme det, så læs videre om vores nye koncept ”Fra Flade 

Til Glade”. Det går ud på at lave hyggelige aktiviteter i jeres lederstab for at tanke op og styrke 

fællesskab, og regionsledelsen vil gerne hjælpe med at kickstarte jeres initiativ i jeres gruppe med 

forskellige inspirationer og praktisk hjælp. 

Læs mere om konceptet på https://pigespejder.dk/lillebaelt/for-ledere/fra-flade-til-glade/ 

Sæt kryds i kalenderen ❌ 

12. maj kl. 18.30 – Forberedelse til delegeretmøde i Sanderum (Indbydelsen følger) 

Forsamlingshuse – Find datoerne på pigespejder.dk/kalender. HUSK tilmelding! 

https://docs.google.com/forms/d/1v_NnCL3PXh2ZUsy-vI_zjE92B_t4i7mDXj8SYI03xEM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1v_NnCL3PXh2ZUsy-vI_zjE92B_t4i7mDXj8SYI03xEM/edit?usp=sharing
https://pigespejder.dk/lillebaelt/for-ledere/ansoegning-om-tilskud/
https://pigespejder.dk/lillebaelt/for-ledere/fra-flade-til-glade/
https://pigespejder.dk/kalender/


21.-22. maj – Delegeretmøde 

12. juni – Jubilæum for Vejle gruppe på spejderbakken  

14. juni – Regionskonference i Strandhuse. BEMÆRK NY DATO. 

Skal du være medlem af den kommende regionsledelse? 

23.- 31. juli – Spejdernes lejr 

 

På regionsledelsens vegne - Yukiko 


