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Kære ledere

Lørdag den 4. maj 2019 kan De grønne pigespejdere fejre 100-års jubilæum.
Derfor er alle pigespejdere, fra den yngste spilopspejder til den garvede augusta, inviteret til et brag af en fest 
denne dag.
I sidder nu med det første lederbrev om Jubilæumsfesten i hånden. I dette vil I finde den grundlæggende infor-
mation til dig og resten af gruppens ledere.

Tilmelding

Tilmeldingen til Jubilæumsfesten foregår gruppevis. Tilmeldingen åbner 1. marts 2019 og lukker den 17. marts 2019 kl. 23.59.
I den endelige tilmelding har vi behov for at kende antallet af deltagere i de respektive aldersgrene, særlige hensyn, hvor mange over-
nattende der er hver nat, aktivitetsvalg, t-shirtbestilling samt information om gruppens ankomst til og afrejse fra Aarhus.
Gruppen skal selv sørge for at indhente tilmeldinger fra gruppens medlemmer, som I finder det bedst. I har som ledere selv ansvaret 
for, at I har den nødvendige information om deltageres kontaktoplysninger, pårørende etc. 

Sammen med dette lederbrev er medsendt en invitation I kan dele ud til jeres piger.

Vi er opmærksomme på, at tilmeldingsfristen ligger lige midt i medlemskampagnen. Derfor arbejder vi på en løsning, hvor I kan eftertil-
melde piger, som bliver meldt ind i forbindelse med medlemskampagnen. Nærmere information om dette følger i næste lederbrev.

Vi ved allerede nu, at mange tidligere medlemmer af korpset også har lyst til at komme og deltage i fejringen. Det skal de naturligvis 
også have mulighed for, derfor arbejder vi også på en løsning, hvor ikke-medlemmer kan tilmeldes. Så hvis den gamle patrulje skal 
samles, er det nu I have hive fat i dem.

Prisen for Jubilæumsfesten er 750 kr.  pr. deltager. 

Prisen dækker et fuldt program lørdag den 4. maj. Blandt andet et åbningsarrangement, særligt 
planlagte aktiviteter til alle aldersgrene - også til spilopspejdere og augustaer, transport rundt 
i byen, adgang til Tivoli Friheden og en koncert om aftenen. Derudover dækker det to indendørs 
overnatninger, alle måltider fra lørdag morgen til søndag frokost samt et mærke helt særligt for 
Jubilæumsfesten.
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Overnatningen foregår indendørs på skoler i Aarhus og vil som udgangspunkt foregå regionsvis. 

Der tilbydes overnatning både fredag og lørdag nat. Ved tilmelding bedes I oplyse, antallet af overnattende 
henholdsvis fredag nat og lørdag nat.

Deltagerprisen er 750 kr., uanset om man benytter sig af begge overnatninger eller ej.

Transport under eventet (lørdag d. 4.maj) er dækket af deltagerbetalingen.

Transporten til og fra skolen i Aarhus skal I selv stå for. Ved tilmelding vil vi gerne vide, hvordan og hvornår I ankommer til jeres overnat-
ningsskole i Aarhus og hvordan og hvornår I rejser derfra igen. Det er muligt at ankomme til sin overnatningsskole fredag d. 3/5 fra kl. 
19.00 og afrejse skal foregå senest søndag d. 5/5 kl. 10.00.

Der gives rejserefusion efter fastsatte takster af hovedbestyrelsen, som I kan se nedenfor.

Overnatning

Transport

Region
   
Bornholm...........................................................................................
Furesø ..............................................................................................
Kattegat ...........................................................................................
Lillebælt ...........................................................................................
Limfjord ............................................................................................
Skagerrak ........................................................................................
Storebælt ........................................................................................
Vadehav ...........................................................................................
Vesterhav ........................................................................................
Øresund ...........................................................................................
Østersø ............................................................................................

Rejserefusion pr. deltager

240,-
180,-

0,-
120,-

40,-
60,-

130,-
80,-
60,-

180,-
180,-

Vi er stadigvæk ved at lægge sidste hånd på dagens program, men her følger de vigtigste oplys-
ninger, som I kan finde nødvendige i jeres planlægning.

Jubilæumsfestens program starter klokken 10.00 et sted i Indre Aarhus. Transporten fra over-
natningsskolen og hertil er dækket af deltagerbetalingen.

Dagens program
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Dagen vil byde på aktiviteter målrettet alle korpsets enheder, fra spilopspejdere til augustaer, både fælles for 
alle og for den enkelte enhed.

De fælles aktiviteter er allerede planlagte, men der vil på dagen være perioder hvor I, som gruppe, skal vælge 
jeres egne aktiviteter for jeres enheder. 

Hvilke aktiviteter, og hvordan I vælger dem, kommer der nærmere information om i næste lederbrev

Aktiviteter

For spilopspejdere, spirer, smutter og spejdere slutter programmet ca. klokken 22.00 i Tivoli Friheden.
For seniorer, rangere, augustaer og ledere uden børn slutter programmet et sted i Indre Aarhus klokken ca. 
24.00.

Transporten fra henholdsvis Tivoli Friheden og Indre Aarhus til overnatningsskolerne, vil også være inkluderet i 
deltagerbetalingen.

Vi håber, at I har fået svar på jeres indledende spørgsmål. I finder oplysningerne på www.pigespe-
jder.dk/100-aars-jubilaeum eller I kan kontakte De grønne pigespejdere på mail eller Facebook.

Næste lederbrev kommer i februar og vil uddybe tilmelding og aktivitetsvalg.

Vi glæder os til at se Jer i Aarhus.

Spejderhilsen alle bag Jubilæumsfesten.

Som I måske har set, er der udskrevet en konkurrence om at designe jubilæets t-shirt.

Designet af denne vil blive afsløret til Jubilæumsfesten, og vil efterfølgende være til salg på www.55nord.dk.

Deltagere til Jubilæumsfesten har mulighed for at bestille t-shirten inden eventet til en særpris af 150 kr. (normalpris 169 kr.). 
T-shirten skal bestilles ved tilmelding og udleveres til eventet. Det vil også være muligt at købe t-shirten på selve dagen til en pris af 
169 kr.

T-shirten er i kvindemodel og fås i størrelserne: 90/100, 110/120, 130/140, 140/150, xs, s, m, l, xl og xxl

T-shirt


