Julemærkemarchen 2019
Næstmand, BUS Roskilde- Samarbejde betaler sig!

Til inspiration: Vibyspejdernes invitation mv. om julemærkemarchen
Indbydelsen: (sendes/åbner digitalt omkring 1. oktober – frist for tilmelding 10.
november)
Julemærkemarchen - En god sag at gå for.......
Søndag den 1. december løber årets julemærkemarch af stablen og traditionen tro vil vi stable et
”Viby-spejder-hold” på jule-benene.
Distancerne er 5 og 10 km - eget valg og tempo. Vi mødes kl. 9.45 og marchen starter kl. 10.00.
Vi går normalt i mindre grupper eller i vores familier – lederne er ikke ”ledere” denne dag. Det plejer at være
en hyggelig formiddag.
Der udleveres spejder-km.-mærker til de spejdere som går 5 eller 10 km. – og de som går baglæns hele
vejen, må sætte mærket ”omvendt” på uniformen.
For at støtte julemærkehjemmene købes startkort eller medalje for hver tilmeldt
person:
●
●
●

Startkort til 30,- kr. ELLER
Startkort med medalje 70,- kr. ELLER
4 skrabelodder og startkort 100,- kr.

Der kan købes ærmemærke til uniformen for 20,- kr.
Startstedet er: Julemærkehjemmet Liljenborg, Baldersvej 3, 4000 Roskilde. I skal
selv sørge for transport.
Der kan købes lettere forplejning på stedet.
Så saml spejdere (gerne i uniform), søskende, forældre, familie, venner og hundene og gå løs så der er
masser af plads på sidebenene til al julemaden.
Når du ikke tilmeldingen inden den 10. november kan du købe billetter i døren til lidt højere priser.

Inden 15. november:
Den ansvarlige i gruppen samler tilmeldingerne sammen og forhåndstilmelder
holdet/gruppen til Julemærkemarchen – med startsted Roskilde (34). Det foregår på
www.julemaerkemarchen.dk. Dernæst indbetale kassereren beløbet for den samlede
forhåndstilmelding for gruppen via MobilePay tlf. 87807 eller bankoverførsel reg. 1551
kontonr. 9308342.
På selve dagen (1. december):
Den ansvarlige i gruppen får på Liljenborg udlevet en kuvert med alle de tilmeldte
startkort/medaljer/mærker. Familierne henvender sig til den ansvarlige og får udleveret det de har
bestilt. Der er tale ved arrangementets start kl. 10.00 og derefter er der afgang.
Derfor støtter Peder Syv Gruppe julemærkemarchen
Julemærkemarchens overskud går ubeskåret til Julemærkehjemmene. I over 100 år har
Julemærkehjemmene hjulpet udsatte børn. I starten var udfordringen tuberkulose. I dag handler
det om at hjælpe børn mod mobning, ensomhed og overvægt. De fem Julemærkehjem hjælper
hvert år omkring 1.000 børn i alderen fra 7-14 år videre i livet. På Julemærkehjemmene får
børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation. Samtidig lærer de om sund kost og

