
Kære Pigespejderleder 
 

Vi glæder os meget til at se jer til Trop- og Seniorspejderevent: Fællesskab Former Fremtiden.  

Du får nu det første lederbrev. Dette indeholder de praktiske informationer, der er relevante for dig og 

dine medledere. Når vi nærmer os eventet vil der komme mere konkret information til de tilmeldte.  

 

Dato, tid og sted 

Lørdag d. 2. april 2022 kl. 10:00 til søndag d. 3. april 2022 kl. 13:00. 

 

Odense Dyreskueplads 

Broløkkevej 2, 5250 Odense 

 

Fællesskab Former Fremtiden 

Temaet for årets Trop- og Seniorspejderevent er “Fællesskab". Med hjælp fra Pigespejdernes 

Fællesråds team Social Innovation formes weekendens aktiviteter ud fra spejdernes egne ideer og 

input, til hvordan vi skal forme fremtidens fællesskaber. 

 

Eventet henvender sig til trop- og seniorpatruljerne, dvs. spejdere i alderen 10-17 år. 

 

Der forventes at der deltager 1 leder pr. to patruljer i aldersgruppen 10-14 år og at resterende tilmeldte 

ledere hjælper med ad hoc-opgaver i løbet af weekenden. Vi anbefaler en patrulje-størrelse på maks. 6 

spejdere. 

 

Tilmelding 

Tilmelding sker på Medlemsservice eller direkte via dette link: 

https://medlem.pigespejder.dk/event/id/1283/register. 

 

Man laver en samlet gruppe tilmelding. Hvordan spejderne tilmelder sig i gruppen, er op til jer. 

 

 

Transport 

 

Rejserefusion 

Hver gruppe skal selv sørge for transport til og fra Odense.  

Der ydes transportrefusion ud fra følgende skema 

Region Rejserefusion pr. deltager 

Furesø 130 kr. 

Kattegat 100 kr. 

Lillebælt 0 kr. 

Limfjord 160 kr. 

Skagerrak 180 kr. 

Storebælt 130 kr. 

Vadehav 80 kr. 

Vesterhav 150 kr. 

Øresund (eksl. Bornholm) 130 kr. 

Østersø 80 kr. 

Bornholm 220 kr. 

 

https://medlem.pigespejder.dk/event/id/1283/register


Kort 

 
Offentlig transport 

Busserne har stoppested på Kløvermosevej og sdr. Boulevard. Information om linier og afgange kan 

du få på: www.fynbus.dk. Svendborgbanen har trinbræt ved Odense sygehus st. syd for 

kløvermosevej (se kort). Information om afgang kan du få på: www.dsb.dk. 

 

Bil 

Hvis man ankommer i bil kan man parkere på parkeringspladsen Krügersvej 19, 5000 Odense. 

 

Overnatning 

Overnatning foregår indendørs på en skole i Odense. 

Alle medbringer selv sovegrej (sovepose og liggeunderlag). 

 

Pris 

Prisen for den enkelte spejder er 375 kr. Med i prisen er ikke frokost lørdag og transport. 

 

Frokost 

Når man ankommer lørdag skal man selv sørge for at have madpakke med til frokost. 

Det er muligt at tilvælge madpakke til søndag, som udleveres efter afslutning, til turen hjem. 

 

Kontakt ved spørgsmål 

Tilmeldingsansvarlig Ea Maria Quaade Arnkov på mail: ea@pigespejder.dk  

Projektleder Emilie Sprenger på mail: emilie0511w@gmail.com  

 

http://www.fynbus.dk/
mailto:ea@pigespejder.dk
mailto:emilie0511w@gmail.com

