Nyhedsbrev Landsdel 5
Kære landsdel 5.

Her kommer en række nyheder og information fra landsdelsledelsen. Vi
håber mange vil være med til at løfte opgaverne som venter forude og
glæder os til vi snart igen kan se hinanden.

5 års planen- Store lejre

På landsdelsmødet diskuterede vi om femårsplanen skulle ændres, nu
hvor landslejren er skubbet. Det endte med enighed om at spørge ud i alle
kredse og tak til dm som har svaret.
Planen bliver som følgende:
• 2022
o Puslinge-tumlinge
lejr på Vork
o Landslejr
• 2023
o Pu-tu-pi lejr
o Østrig
• 2024
o Fri år

•

•

2025
o
2026
o
o

Stor fælles sommerlejr
Puslinge-tumlinge
lejr
Landslejr (formoder vi)

Udvalg

Landsdelsledelsen har i det seneste år arbejdet med at få nedsat udvalg
som er med til at løfte opgaverne i landsdelen. Det er vigtigt, så det ikke
kun er få skuldre der bærer men også fordi, der nok er en del rundt omkring som gerne vil og kan være med til at løfte et arrangement.
Der vil i alle udvalg være mindst en deltagende fra landsdelsledelsen, så
man ikke starter fra bar bund. Det er også helt ok at tage kontakt blot for
at være nysgerrig på opgaven i første omgang.
I efteråret fik vi med stor succes nedsat et puslinge-/tumlingeudvalg. De
står på spring til at afholde arrangement, når restriktioner mm tillader
det.
Nu går vi videre med nedsættelsen af to udvalg mere. Det handler om følgende:
Piltedøgn
• Hvert år i efterårsferien afholder landsdel 5 et piltedøgn på Kongeådalens Efterskole. Her er mange gode erfaringer og et par koncepter udviklet, men Henrik fra LD5 vil gerne have et par med til at
planlægge og afvikle arrangementet. Er du interesseret og nysgerrig, så hiv fat i Henrik på hctrekanten4@gmail.com

Seniorlivet
•

Der skal skabes nogle fede rammer for landsdelens unge 14 -18årige. Vi ønsker både spændende ture, sjove indfald og valg af ungdomsrepræsentanter. Vi søger nogle ledere og seniorer, som har
lyst til at styrke og udforme vores kommende seniorudvalg. Skriv
en mail til Mette på mettes1996@hotmail.com

Landslejrkick-off
Husk der den 8. juni kl 19.00 - 21.30 afholdes Landslejr Kick-off i Landsdel
5. Vi er ved at finde gode løsninger på selve det praktiske i afholdelsen.
ift. restriktioner. Husk at tilmelde jer inden den 4. juni. Tilmelding sker
her
Årshjul med arrangementsdatoer mm kommer ud til kredsene start juni.
M&L fællessang
Nu hvor vi ikke kan samles til de store arrangementer i Landsdelen, vil vi
lave vores egen version af Fællessang.
Vores ide er, at I filmer jeres hold mens I synger jeres yndlings March og
Lejr sang. Derefter sender i filmen til os. Vi vil så løbende lægge jeres film
ud på Landsdelens Facebookside, så vi alle kan synge med på jeres sange
hjemme i kredsen, og dermed glæde os sammen til vi alle kan ses igen.
I kan filme sangen med jeres mobiltelefon. Derefter skal I sende den via
Wetransfer.com til mthaysen87@gmail.com.
Ved at bruge Wetransfer.com kan I sende filmen i hele dens længde uden
problemer. Wetransfer.com er en gratis hjemmeside. Vejledning er vedhæftet særskilt. Vi håber, at I er med på ideen J
Med venlig hilsen
Landsdel 5

