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Kære ledere

I sidder nu med nogle af de sidste informationer, inden vi mødes den 4. maj til årets største brag af en fest i 
hånden. Vi har arbejdet på at stable en fest på benene, der er et 100-års jubilæum værdigt, og vi glæder os til 
at se jer.

Pakkeliste

Den enkelte deltager skal medbringe:

• Uniform og tørklæde
• Sovepose og liggeunderlag (overnatning er indendørs, men pladsen er begrænset)
• ___ rene t-shirts
• ___ rene par bukser
• ___ rene par underbukser
• ___ rene par strømper
• Nattøj
• Toilettaske med tandbørste, tandpasta, hårbørste, hårelastikker, deodorant, evt. medicin, solcreme
• Bestikpose med flad tallerken, dyb tallerken, kop, kniv, gaffel, ske
• Vandflaske
• Viskestykke
• Varm trøje
• Jakke
• Regntøj
• Gode sko at gå i, kondisko eller vandrestøvler
• Turtaske
• Siddepude
• Sangbog
• Lommepenge til Jubilæumsmerchandise
• Sygesikringsbevis/sundhedskort eller kopi af dette

Det vil ikke være muligt at komme til overnatningsskolerne i løbet af dagen, hvorfor det er vigtigt at  
alle deltagere har egen turtaske med plads til overtøj til at være ude i alt slags vejr, drikkedunk,  
madpakke, siddepude og sangbog.
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Grupper, der overnatter, skal medbringe følgende efter gruppens behov:
• Opvaskebaljer og opvaskebørster
• Termokander til kaffe/te
• Elkedel til at koge vand til kaffe/te
• Kaffetragt og filtre 

Alle grupper der har angivet det ved tilmelding skal medbringe:
• Faner

Nedenfor kan I se hvor indtjekning foregår. 

Hvis nogle af gruppens deltagere er meldt til overnatning enten fredag, lørdag eller begge nætter, så foregår indtjekning for hele grup-
pen på den skole, hvor man overnatter. 
Man kan tjekke ind på skolerne fredag aften i tidsrummet 19.00 - 22.00.
Man kan tjekke ind på skolerne lørdag morgen kl. 7.30-8.30
For alle, der overnatter én eller begge nætter er der fællestransport til samlingsstedet for faneoptoget kl. 9.00 fra alle skoler.
Man sover regionsvis, og I kan nedenfor se, hvor jeres region skal sove. 
Tjekind for grupper, der ikke er meldt til overnatning foregår centralt i Aarhus, tæt ved startstedet for faneoptoget kl. 8.30 - 9.30.

Indtjekning og overnatning

Region Adresse

Kattegat
Gammelgaardsskolen
Carit Etlars Vej 31
8230 Åbyhøj

Lillebælt

Storebælt

Vadehav

Furesø Kragelundskolen
Parkvej 18
8270 Højbjerg

Skagerrak

Limfjord

Østersø
Ellekærskolen
Jernaldervej 5
8210 Hasle

Øresund

Vesterhav

Enkeltpersoner

Indtjekning uden overnatning Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C
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Alle grupper burde have modtaget en selvstændig mail, hvori det oplyses hvornår og hvilke aktiviteter jeres 
hold skal deltage i. Har I ikke modtaget en mail, bedes I kontakte os på jubilaeumsfest@pigespejder.dk  

Aktiviteter

Overnatter I ikke, men ønsker alligevel at tjekke ind fredag er dette muligt på Kragelundskolen. Her udleveres 
indtjekningskuvert med informationer, busbilletter, kort og mærker samt forudbestilte t-shirts. Det er nok at 
sende én leder for at tjekke gruppen ind fredag. 
Madpakker til alle udleveres lørdag morgen. 

Husk at følge trafikvagternes anvisning ved ankomst både til skoler og i byen.

Jubilæumsfesten begynder med et samlet faneoptog i Aarhus klokken 10.00 fra Skt. Knuds Torv. 
Faneoptoget går herfra og til Bispetorv, hvor vi alle sammen mødes til et brag af et velkomstshow.
Optoget er ca. 700 meter langt, og fanerne samt fanebærere står herefter ved scenen under 
showet. Derfor skal alle faner have 2-3 fanevagter.
I slipper for at bære rundt på fanerne resten af dagen; Indlever dem i Infoboden på Bispetorv 
tydeligt mærket med gruppe og region samt et telefonnummer.
Hvis I overnatter, så sørger vi for at fanerne kommer med til jeres overnatningsskole.
Hvis I ikke overnatter, så kan fanen afhentes ved Tivoli Friheden efter koncerten eller i Domkirken 
efter den sene gudstjeneste.

I Aarhus findes der et spejdermuseum, der fortæller den samlede spejderbevægelse i Danmarks historie. 

Har I tid til overs, enten lørdag eller søndag er Spejdermuseet i Århus et besøg værd.
Her kan I se ting fra de sidste 100 år hos De grønne pigespejdere, og også blive klogere på de øvrige spejderkorps i Danmark. 
I kan se gamle uniformer, og prøve dem på. Eller se om der er nogle mærker I kender eller om I også kan blive opslugt af de samme 
spejderblade, som de første grønne pigespejdere læste. På Spejdermuseet i Århus har de det hele.

Lørdag den 4. maj holder museet åbent fra 10 - 16, men I kan sagtens besøge dem uden for denne tid enten lørdag eller søndag. 
Kontakt Ulla fra museet på
info@spejdermuseetaarhus.dk eller tlf. 22 16 75 03 og aftal et besøg.

Spejdermuseet ligger på Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg og det er muligt at komme hertil med bus 4A og 6A.

Besøg Spejdermuseet gratis

Faner
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Der vil være morgenmad på skolerne til de overnattende. Ligeledes vil de overnattende få udleveret en mad-
pakke på skolen til lørdag middag. Overnatter I ikke, får I udleveret en madpakke ved tjek ind. Madpakken er 
pakket, men husk spisegrej til denne, da den ikke er færdigsmurt.

Aftensmaden udleveres løbende i Tivoli Friheden mellem 17.30 og 19.30. 

Dem der overnatter til søndag, vil ligeledes få morgenmad og madpakke på skolen søndag.

Mad

Vær opmærksomme på, at De grønne pigespejderes ulykkes-, ansvars- og ekstremsportsforsikring kun dækker medlemmer. I skal 
derfor være opmærksomme på, at deltagere, der ikke er medlemmer skal dækkes af egne forsikringer, og at deltagelse i aktiviteter 
sker på eget ansvar.

Har I spørgsmål, som I mangler at få besvaret inden I tager af sted er I som altid velkomne til at kontakte os på Facebook eller jubilae-
umsfest@pigespejder.dk  
 

Vi glæder os til at se jer inden længe til et kæmpe brag af en fest.

Spejderhilsen
Styregruppen for De grønne pigespejderes 100 års jubilæumsfest

… har I bestilt overnatning fra lørdag til søndag, og ønsker ikke madpakke med hjem til søndag frokost, må I 
meget gerne fortælle os det. Send os en mail på jubilaeumsfest@pigespejder.dk hvis I ikke ønsker madpakke 
om søndagen.

Vi vil gerne undgå madspild så…

Forsikring af ikke-medlemmer


