
 

 

 
 
Infobrev til FDF OG SPEJDERNE – Tivoli  Friheden – eXtended i elementernes 
vold den 10.-11. september 2016! 
 
Nu skal du tilmelde din gruppe/kreds til a rets absolut største FDF og spejderbegivenhed i 
Aarhus! Men I skal være hurtige. For der er kun 1.000 pladser med overnatning. Prisen for at 
deltage er 250 kroner, den dækker:  

 Indgang til Tivoli (normalpris: 110 kroner ) 

 Turarmba nd (normalpris: 125 kroner) 

 Aftensmad lørdag + morgenmad søndag 

 Specielt Tivoli Friheden mærke til uniformen 

 Alle aktiviteter deriblandt patruljedyst, natløb, underholdning og overnatning 

I kan ogsa  vælge at tage hjem lørdag efter lejrba let og ga  glip af overnatning og natløb. Sa  er 
prisen for arrangementet 215 kroner ligeledes gives der 20 kroner i rabat, hvis der er nogen fra 
jeres gruppe/kreds, der har a rskort. For at fa  rabat skal I ved tilmelding angive samtlige navne pa  
a rskortholdene samt nummeret pa  a rskortet.  
 

Arrangementet er for FDF og spejdere fra hele landet, men størstedelen af sovepladserne er forbeholdt 

grupper og kredse fra Aarhus kommune.  
 
Tilmelding 
I skal tilmelde jer samlet som gruppe/kreds. Tilmelding forega r via hjemmesiden 
www.fdfogspejderne.dk . Na r I tilmelder jer, skal I oplyse navn, telefonnummer og e-mail pa  
mindst to tilmeldte ledere, der kan hjælpe den 10. september med at afvikle eftermiddagsløbet. 
Derudover skal I og jeres deltagere inddeles efter kategorierne (følger skoleklasserne): 

o Kategori 1: 0. -4. klasse 

o Kategori 2: 5.-8. klasse  

o Kategori 3: 9. klasse til og med 18 år 

o Kategori 4: ledere/forældre  

 

Vi har lavet en invitation, som I kan give til jeres deltager som invitation. I skal bare selv udfylde med 

jeres kreds/gruppes kontonummer. Så overfører jeres deltagere til det, og I overfører til os. På 

tilmelding har I også mulighed for at skrive jeres egen deltagerpris, hvis deltagerne eksempelvis også 

skal betale for transport til tivoli. Hvis I ikke er interesserede i, at indtaste årskortnumre ved tilmelding 

sletter I bare den linje i tilmeldingen som I sender ud til børnene.  

 

Patruljer til dysten(eftermiddagsløbet) tilmeldes ved ankomst den 10. september. En typisk patrulje 

består af 4-7 deltager. Det er muligt at være flere på en patrulje, men så kan vi ikke garantere, at der er 

præmie nok til alle i patruljen.  

 

Tilmeldingen åbner fredag den 17. juni. klokken 12.00 

 

http://www.fdfogspejderne.dk/


 

 

Sidste frist for tilmelding er 1. september 2016. 

Overnatning 
Overnatningen i Tivoli Friheden vil ske ba de i telt men ogsa  i det 2000 km2 store legeland. Ved 
tilmelding bestemmer I, hvor I ønsker at sove. Vælger I udendørs areal, regner vi med, at I selv 
medbringer telte mv. Der vil være mulighed for opbevaring i løbet af dagen. Alle skal have 
sovepose, liggeunderlag og spise + opvaskegrej med. 
 
For at komme med pa  natløbet skal man minimum ga  i 5. klasse. Vær opmærksom pa , at 
overnatning i legelandet er forbeholdt deltagere, der ikke deltager pa  natteløbet.  
 

Mere information 
Der vil komme mere information til gruppe- og kredsledere pa  e-mail. Har I spørgsma l sa  kontakt 
projektgruppen pa  mail: info@fdfogspejderne.dk  
I kan ogsa  læse mere pa  Facebook: FDF og spejderne eXtended i elementernes vold 
  
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen! 
Med venlig hilsen  
 

Tivoli Friheden udvalget i Aarhus 
 

mailto:info@fdfogspejderne.dk
https://www.facebook.com/events/203276520063087/

