
 Jule-nisse-æbleskive-pølse-hjælpere søges 

 Kære Forældre og øvrige interesserede... 

 Hvert år holder ØB/Velux en familiedag, hvor de ansatte henter et juletræ, får æbleskiver 
 eller pølser med gløgg eller varm kakao. Peder Skrams Gruppe står for forplejningen til ØB’s 
 ansatte. 

 I år er det  lørdag den 26. november  , 

 Spejderne tjener herved, på en sjov og hyggelig måde, en pæn sum penge til gode 
 spejderaktiviteter. Denne aktivitet udgør en stor del af vores samlede indtægter i løbet af året 
 og er derfor meget vigtig for gruppens økonomi. Vi taler om et overskud på ca. 15.000 kr. så 
 det er noget, som kan ses i vores regnskab  😊  

 Ligesom de andre år, har vi brug for al den hjælp vi kan få. Vi har brug for frivillige hænder 
 fredag d. 25. november (opstilling/klargøring) og lørdag d. 26. november (bagning af 
 æbleskiver/ servering/ oprydning). 

 Arrangementet foregår på Velux på Østvej. 

 Vi håber på rigtig mange hjælpere til både fredag og lørdag. 

 Til dem som gerne vil vide lidt mere inden det går løs, så indkaldes der hermed til 1/2 
 times formøde i spejderhytten, torsdag d.  17. november,  kl. 19.30  (umiddelbart efter 
 mini/mikro spejdermødet). 

 Velkommen til en hyggelig dag, med masser af æbleskiver (ca. 3.000!), en forfærdelig 
 masse røde pølser og julehygge :-) 

 Med spejderhilsen 
 Bestyrelse og lederne i Peder Skrams Gruppe 

 --------  ✁  --------------------------  ✁  ------------------------------------------------------------  ✁  ------------------ 

 Navn(e):  ______________________________________________________________ 

 Mobil nr.  ________________________ 

 Fredag: 
 Tid  Vi kommer (antal voksne) 
 Vi kender endnu ikke det præcise tidspunkt, da vi ikke 
 ved hvornår vi kan komme ind på Velux. Men vi har brug 
 for 2-3 voksne. Sidst på eftermiddagen. 

 Lørdag: 
 Tid  Vi kommer (antal voksne) 
 Kl. 9-15 (hele dagen, klargøring/bagning/salg/oprydning) 

 Kl. 9-12 (opstart/bagning/salg) 

 Kl. 12-15.00 (oprydning) 
 Efter sidste tilmelding, udsendes en vagtplan, så man kan se hvornår man har vagt, samt 
 kort, som viser hvor I skal møde ind. 

 Sedlen bedes afleveret senest d. 17/11 
 Evt. på mail: psg.gruppeformand@gmail.com (Berit) 


