Lederbrev 2 pigespejderevent 2016
Om 7 uger er vi klar til pigespejderevent i Legoland. Vi glæder os og håber i alle er klar til
at komme med.
Tilmeldingsfristen er d. 1 september på/VIA hjemmesiden. Grupperne tilmelder SIG
samlet. Vær opmærksom på, at der skal oplyses størrelser på patruljer både for trop og
flok. Ledere tilmeldes sammen med pigerne i troppen/flokken. Er man tilmeldt flokken er
der IKKE mulighed for at deltage i aftensarrangementet i Legoland (for spejdere over 10
år). Flokken sover inde, troppen sover i egne medbragte telte.

Fredag er der mulighed for overnatning på/ved Billundskolen med ankomst fra kl. 20.
(Angives på tilmelding)

7.30 morgenmad for overnattende samt madpakkesmøring.
9.00 tjek in åbner ved Billundhallen
9.30 Åbning af Pigespejdereventet. Herefter afgang til Legoland. (Troppenes telte skal
være slået op inden afgang fra skolen (HAR MAN IKKE NÅET DETTE INDEN ÅBNING, SKAL
DET GØRES INDEN TROPPEN GÅR TIL LEGOLAND).
10.30-17.30 poster i Legoland for spirer, smutter, spejdere, seniorer og ledere.
Undervejs nydes de medbragte madpakker og der er mulighed for at prøve alle de seje
aktiviteter i Legoland.
Ca 18.30 aftensmad på anviste steder som oplyses ved tjek in.
20.00 - 21.00 Verdensspejderaktiviteter på Billundskolen for flokken.
20.00 - 23.00 aftensarrangementet i Legoland for troppen

7.00-8.30: Morgenmad
9.00: gudstjeneste ved billundhallen
10.00: Aktivitet på billundskolen
11.30: overraskelse og afslutning
12.30: afslutning, præmieuddeling og udlevering af madpakker til hjemturen.
13:00: så er vi klar til at tage hjem.

På Facebook er pigespejderevent oprettet som en begivenhed, tilmeld jer her og i vil få
løbende information. Her er der også mulighed for at deltage i Instagram konkurrencen
hvor du kan vinde en billet til din veninde.

Vi mangler postansvarlige til dagsløbet i Legoland.
Som postansvarlig er du ansvarlig for ca 3 poster som du skal sørge for bliver sat igang
og besvare spørgsmål fra de ledere der kommer til at bemande posten. Du kan godt være
postansvarlig selv om du har trop spejdere med da de selv går rundt i parken. Flokken
har måske brug for en leder der går med dem.
Der er mulighed for at oprette lederhold ved tjek in - evt på tværs af grupper.
Postansvarlige kan godt være en del af et lederhold.
Ledere får alle en post som de skal bemande ca 2 timer i løbet af dagen.
Postbemandingen giver point i konkurrencen.
Tropledere vil ligeledes få en post de skal bemande i Legoland om aftenen.
Vi anbefaler alle deltagere medbringer madpakker til frokost. Det koster min 100-150 kr
at købe frokost i Legoland. Er i tilmeldt overnatning fredag-lørdag er der mulighed for
madpakke smøring ved morgenmaden.
Vi glæder os til verdens fedeste weekend med alle jer pigespejdere....

