Kære Skjoldhøj spejder og forældre
Vi har de sidste mange år haft en tjans på Lions kræmmermarked med at holde toiletterne rene, og sørge for at der
bliver ryddet op efter festen i det store telt, så det er præsentabelt næste morgen. Desværre har dette ikke været
afholdt de sidste 2 år grundet corona, men nu skal vi til det igen.
Opgaven giver os godt 20.000,- og disse går direkte tilbage til spejderne, typisk til aktiviteter eller til at gøre ture og
sommerlejre billigere. Vi har derfor også en forventning om god opbakning.
Rengøringsopgaven går ud på at tjekke toiletter, håndvaske og sikre papir og tomme skraldespande. Det er
toiletvogne med træk og slip, og generelt er det forholdsvist let at holde dem rene (kl. 10-24). Oprydningen i festteltet
går ud på at rydde bordene, lægge nye duge på, og feje gulve (kl. 00-02).
Vagterne er 3-4 timer lange, og i den periode må man forvente at skulle i gang 2 gange – så der er masser af tid til at
komme rundt og kigge. Der er fri adgang til pladsen, og forplejning til spejderen og forældre mens man er på vagt.
Vagter fra kl. 20, og nattevagter klares af forældre, ledere og seniorer. (Som bonus er der fri adgang til musik i teltet).
Det er vigtig for os at der er forældre der hjælper til (særligt om aftenen), men junior- og tropsspejdere kan sagtens
hjælpe på en vagt, uden mor og far.
Tilmelding snarest og senest d. 5/5- 2022 på www.truespejder.dk eller på sedlen til din leder.
Vi håber på stor opbakning!
Stor spejderhilsen
Bestyrelse og ledere.

Tilmelding:
Udfyld hvor mange vagter du/I er interesseret i, og meget gerne med et par alternative tidspunkter, da
dette gør det meget lettere at få vagtplanen til at gå op.
Navn:___________________________ Gren: __________________________ Antal vagter:_________
Dato/Tidspunkt
Torsdag d. 26/5 kl. 10-13
Torsdag d. 26/5 kl. 13-16
Torsdag d. 26/5 kl. 16-20
Fredag d. 27/5 kl. 10-13
Fredag d. 27/5 kl. 13-16
Fredag d. 27/5 kl. 16-20
Fredag d. 27/5 kl. 20-02
Fredag d. 27/5 kl. 00-02

Antal Børn/voksne

Dato/Tidspunkt
Lørdag d. 28/5 kl. 10-13
Lørdag d. 28/5 kl. 13-16
Lørdag d. 28/5 kl. 16-20
Lørdag d. 28/5 kl. 20-02
Lørdag d. 28/5 kl. 00-02
Søndag d. 29/5 kl. 10-13
Søndag d. 29/5 kl. 13-16
Søndag d. 29/5 kl. 16-19

Antal Børn/Voksne

