
 

 

 

 

 

 

  Grundet Corona, bliver 24timer I Hjallerup arrangementet ikke helt, som det plejer.  

I år vil der være forskellige satellitter rundt omkring i kommunen. Se de forskellige muligheder på 24timers 

hjemmeside. 

Arrangementet foregår fra den 19. til den 20. februar 2022. 

En af satellitterne, bliver her hos os, De Grønne Spejdere Hjallerup. Du vil få mulighed for at tilmelde dig både som 

hold, og som individ. Målet er at holdet til sammen/ eller du alene, går eller løber 100 km på 24 timer. Der vil blive 

både en lang, og en kort rute. 

Bevægelse, sammenhold, grin, hygge vil stadig være i fokus, samtidig med, at vi ved vores tilmelding, støtter det 

gode formål som julemærkehjemmet i Hobro repræsenterer. Se evt www.julemaerket.dk/911/stoet-boernene 

I de 24 timer arrangementet står på, vil der hver 2. time komme et tilbud om at løse forskellige poster. Første post vil 

være til rådighed allerede kl. 10. når vi ”skydes i gang”.  Spejderne sørger for disse.  

For at deltage, skal du finde følgende hjemmeside. https://www.24timerihjallerup.dk/  se under fanen 

Arrangementer. Her foregår både tilmelding og betaling. Prisen er 50,- kr. pr deltager. HUSK ved tilmelding i gruppe, 

at noterer tilhørsforhold eks Spejder/FDF/arbejdsplads mv. 

 Egen forplejning er naturligvis en mulighed.  

Under alle 24timer, vil der være mulighed for at tage en pause i spejdernes bålhytte. Selvfølgelig tilpasset efter 

gældende Coronarestriktioner. I spejderhuset er der wc faciliteter.  

På spejdernes grund, vil Strikkeklubben fra 24timer, sælge deres flotte strikkede ting. Alt indtjening her, går også 

ubeskåret til Julemærkehjemmet.   

Arrangementet begynder kl.9.45 med åbningstale både af Johnni Olesen formand for 24timer,  

Viceforstander for Hobro julemærkehjem Lene Gamrath og 

Borgmester Mikael Klitgaard. 

   

 Kom allerede i stemning:   

   www.youtube.com/watch?v=x3Cp67DkVI8 

     24 timer for dig, er for dem et liv!! 
   

 Vel mødt til 24 aktive timer  

 

 

 

Satellit af 24timer 2022, 

 finder I på Præstevænget 4. 100 km gang eller løb på 24 timer.  
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