
Indbydelse til Skt. Georgsdag, oprykningsritual og oprykningstur 

27.-28. april 2019 
 

 

 

1. Store begivenhed Sct. Georgsdag fra 10-11 
 

Hvert år husker vi hinanden på, 

• hvorfor vi går til spejder 

• hvad spejderidéen går ud på 

Det betyder, at vi 
✓ hører sagnet om Sct. Georg – en sand helt 
✓ taler om, hvad der står i Spejderloven. 
✓ Efterfølgende aflægger spejderne og deres ledere spejderløftet, hvor vi lover, at vi vil gøre 

deres bedste for at overholde Spejderloven 
✓ får udleveret årsstjerner 

(Man skal være indmeldt i DDS senest fra oktober for at få en årsstjerne). 
 

 

2. Store begivenhed – Oprykningsritual fra 11.00-12.15 
Oprykningsritualet er meget hemmeligt og derfor kun for spejdere og ledere☺  

ALLE deltager – også selvom spejderen ikke skal rykke op😊 
 

Er man forældre til en familiespejder eller mikro i 0. klasse, vente på sin spejder, mens der er 

oprykningsritual.  
 

Hvert år i april rykker vi spejdere videre til den næste gren. 
✓ Mikroer, der går i 1. klasse, skal rykke op til minigrenen 
✓ Minier, der går i 3. klasse, skal rykke op til juniorgrenen 
✓ Junior, der går i 5. klasse rykker op til storspejdergrenen 

 

Selve oprykningen er et ritual, som har følgende forløb 

▪ Mikroer, der går i 0. klasse siger farvel til de mikroer, der rykker op 
▪ Opryknings-mikroerne gennemgår nu oprykningsritualet – og er 

herefter minispejdere 

▪ Minier, der går i 2. klasse siger farvel til de minier, der rykker op 

▪ Opryknings-minier gennemgår nu oprykningsritualet – og er herefter 
juniorspejdere 

▪ Juniorer, der går i 4. klasse, siger farvel til juniorer, der skal rykke op 
Oprykningsjuniorerne gennemgår nu oprykningsritualet – og er herefter 
storspejdere 

 

 

 

 

 

    Læs videre på bagsiden om tilmelding, betaling og oprykningstur 

 
Kære alle spejdere i Karen Jeppe Gruppe! 

I weekenden den 27.-28. april 2019 afholdes tre af årets store begivenheder af stablen 
 

Kl. Aktivitet Hvem Hvor 

10-11 Skt. Georgsdag Alle – spejdere, 
forældre søskende Bøgevangsgade 

11-12.15  Oprykningsritual ALLE spejdere Bøgevangsgade 

12.15 til 9.30/10.00 
søndag 

Oprykningstur  
 
(Også for nyoprykkede) 

Mini Bøgevangsgade 

Junior Sted oplyses 
senere 

Storspejder Gammelstrup 

 



 

Efter oprykningsritualet er programmet 
 

Mikroernes dag slutter 12.15 
Minierne, Junior og storspejder fortsætter oprykningen med en 
overnatning 

 

Alle de nye spejderkammerater (mini, junior og storspejdere) og 
ledere skal hygge og lære hinanden at kende. Det bliver både 
hyggeligt, sjovt, fantastisk og lærerigt☺


Oplysninger for overnattende spejder – mini, junior og storspejder☺


Tidsrum 
Minier: 
Lørdag den 27. april klokken 12.15 til søndag den 28. april klokken 9.30.00 
 
Junior/Storspejder: 
Lørdag den 27. april klokken 12.15 til søndag den 28. april klokken 10.00 

 

Hvor 
Se oversigten på forsiden 

 

Pris  
Mini: 100kr. 
Junior/Storspejder: 125kr. 

 
Pakkeliste 

Udsendes særskilt til de enkelte grene 
 

 

 
 

Tilmelding og betaling – GÆLDENDE FOR ALLE 

 

Tilmelding og betaling foregår på hjemmesiden www.karenjeppegruppe.dk 
 

Hvad Tilmelding Hvem Pris 

Skt. Georgsdag 
Ja 

Alle fra familiespejder til 
storspejder og deres 
familier 

Gratis 

Oprykningsritualet 

Nej 

Vi forventer alle spejdere 
bliver – forældre til 
familiespejdere og 
mikroer kan vente i 

baghuset😉 

Gratis 

Oprykningstur 
Ja 

Minier, junior og 
storspejdere 
(Gren efter oprykning) 

Mini: 100kr. 
Junior: 125kr. 
Storspejder: 125 kr. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.karenjeppegruppe.dk/

