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Velkommen til en ny sæson i Reden 5. Aalborg,
vi startede op i tirsdags med et dejligt
oprykningsmøde - hvor vi for første gang
oplevede at familiespejdere rykkede op til
mikrogrenen i fin stil, og hvor troppens
oprykningssele som sædvanligt forsvandt
udenfor rækkevidde.
Fra næste uge er vi i gang med de ugentlige
grenmøder igen, der fordeler som følger:
Familiespejd: Ledere Kristina, Annastina, Peter
og Leif. Mødedag: Søndag i ulige uger 10-12
Mikroer: Ledere Heidi, Jonas, Tobias K. og
Tobias S. Mødedag: Mandag 17-18:30
Minier: Laura, Kasper og Mads. Mødedag:
Torsdag 17:30-19:30 i sommerhalvåret og
17:30-19 i vinterhalvåret)
Juniorer: Ledere AK, Junior og Lisa. Mødedag:
Tirsdag 18:30-20:30
Troppen: Ledere Rasmus, Larsen, Tea og Nick.
Mødedag: Mandag 19-21
Klan: Vejleder Cookie. Mødedag: Endnu ikke
fastlagt.
Som I kan se, er der lidt ændringer på
lederfronten. Vi siger Velkommen til Tobias K.
og Annastina, der er nye ledere og Mads der
vender tilbage efter 2 år på spejderefterskole.
Jeg er holder lige lidt pause fra min fornemme
tjans som Tropsleder for verdens dejligste
tropspejdere, så jeg har lidt mere tid til
gruppelederarbejdet, men vil fortsat hjælpe til
på møder og ture, hvor der er behov for det. I

er altid er velkomne til at kontakte mig på mail
leneks@dadlnet.dk eller mobil 51925519.
Vi bestræber os på at overholde
sluttidspunkterne, men det er desværre ikke
altid muligt at overholde, det håber jeg, der vil
være forståelse for.
Nyhedsbreve og invitationer til ture bliver
sendt ud pr. mail. Jeg vil også opfordre jer til
at melde jer i vores facebookgrupper, det er
der, de sjove billeder er.
I skal allerede nu sætte kryds i kalenderen, så
jeres børn kan komme med på efterårets ture.
Divisionsturnering finder sted d. 9.-11.
september - der er tilmelding senest d. 1.
september. Årets gruppetur er d. 7.-9. oktober.
Programmer for de enkelte grene kan snart ses
på hjemmesiden: http://reden5.spejder.dk
Om lidt er det igen tid til salg af skrabelodder,
og jeg håber, at alle vil bakke ligeså flot op om
dette som sidste år. Vi har bestemt, at
pengene fra dette års skrabelodssalg og
Fjordmarathonhjælp, øremærkes til næste års
sommerlejr, der ellers vil blive meget dyr. Husk
at støtte op om det, så vi alle kan få råd til at
komme med på den store landslejr næste
sommer. Den kommer i øvrigt til at ligge fra d.
22. juli til d. 30. juli. Det bliver en stor
oplevelse for alle spejdere at være en del af en
lejr med 40.000 spejdere.
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