
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle piger i 12 års alderen blev d. 4. maj 1919 indkaldt til det første pigespejdermøde. Det er nu 100 år siden, og 

derfor indkalder vi nu DIG og alle dine pigespejderveninder til at fejre De grønne pigespejderes 100-års jubilæum. 

Dette sker med et brag af en fest, hvor piger fra hele landet og i alle aldre mødes i Aarhus. Så er du klar til årets 

største spejderøjeblik, du ikke vil gå glip af? 

Festen foregår i Aarhus den 4. maj 2019.  

Vi mødes på Kastaniehøj kl. 8.15 og tager sammen til Aarhus. Vi håber, at forældre vil hjælpe med kørsel. 

Arrangementet slutter i Tivoli Friheden kl. 22 for troppen, og i midtbyen for seniorer og rangere kl. 24. Også hjem 

håber vi, at forældre vil hjælpe med kørsel, henholdsvis med afgang fra Aarhus kl. 22 og 24. 

Prisen for dagen er 250 kr. pr. spejder (gruppen betaler 500 kr.) med tilmelding senest 15. marts.  

(Hvis man efter tilmelding bliver forhindret i at deltage, betaler spejderen den fulde deltagerpris på 750 kr.) 

Det er muligt at købe en helt særlig jubilæums-t-shirt. Hvordan den ser ud, afsløres til fødselsdagsfesten. Prisen for t-

shirten er 169 kr., men ved bestilling nu kan den fås til særpris på 150 kr. 

Tilmelding og betaling sker senest d. 15. marts ved: 

- Betaling via Conventus på www.pigespejder.dk/hedensted/tilmelding-til-arrangementer-kontingent/ (der er 

to priser: 250 kr. for deltagelse, eller 400 kr. for deltagelse OG t-shirt) 

- Tilmelding via mail til lonepedersen91@gmail.com. I mailen oplyses: Spejderens navn, klassetrin, forældres 

kontaktperson, om forældre kan køre til/fra Aarhus, særlige hensyn (medicin, allergi mv.), om Jubilæums-t-

shirt ønskes (husk skriv str. 90/100, 110/120, 130/140, 140/150, xs, s, m, l, xl og xxl).   

Ved spørgsmål kan I kontakte Lone på 2690 0029. Inden fødselsdagsfesten modtager de tilmeldte et deltagerbrev med 

flere informationer om dagen. 

Spejderhilsen Lederne 

 

Programmet for dagen 

10:00: Fælles optog i Aarhus Midtby med tambourkorps og faner 

11:00: Åbningsshow for alle i Aarhus Midtby 

12:00: Aktiviteter  

16:00: Gudstjeneste i Domkirken - målrettet spilopspejdere, spirer, smutter og tropspejdere 

17:00: Alle samles i Tivoli Friheden til aftensmad og forlystelser 

20:00: Afslutning med koncert i Tivoli Friheden for alle 

Tropspejderne hentes / resten af programmet er for seniorer og rangere 

22:00: Fakkeloptog mod Domkirken (ca. 3 km)  

23:00: Gudstjeneste i Domkirken - målrettet seniorer, rangere, augustaer og ledere 

http://www.pigespejder.dk/hedensted/tilmelding-til-arrangementer-kontingent/
mailto:lonepedersen91@gmail.com

