Hjælp os på

Danmarks
Smukkeste
Festival
2016
i spejdernes Madbod.
Overskuddet går til KFUM-spejderne i Stilling.

ANNO 2011

Kære potentielle medhjælpere
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal planlægge spejdernes
Madbod på Danmarks Smukkeste Festival.
Vi har valgt at uddele denne folder til sidste års medhjælpere og til alle spejderforældre i håb om, at vi herved får
mange positive tilbagemeldinger.
Festivalen afholdes i år fra onsdag den 3. august – søndag
den 7. august. Boden er åben fra onsdag kl. 15 til lørdag
nat. Området ved Stjernescenen (tidligere Rytmescenen) er
lukket om søndagen, så her benytter vi lejligheden til at tage boden ned.
Hjælp os med
 Planlægning af indkøb, vagtplan, udsmykning m.m.
 Opsætning og nedtagning af bod.
 Rengøring af køleskabe mm ved opsætning.
 Bagning af kage.
(Kager må gerne bages i forvejen og fryses ned)
 Vagt i boden. (4-5 personer ad gangen)
 Kender du nogle bedsteforældre, efterlønnere eller lignende, som kunne tænke sig at hjælpe, så sig endelig til.
 Et brugbart køleskab, som vi kan få/låne til vores bod, så
sig endelig til.
 Kender du nogen som vil leje/låne os en stor lukket flyttetrailer, så vil det være en stor hjælp.
HUSK – Vi har brug for din hjælp, så vi kan støtte børnene
i deres spejderliv.
For yderligere oplysninger kontakt da venligst:
Charlotte Klose - 2627 4929 – Charlotte@mhogs.dk

Overskud til spejderne
Madboden sælger svensk pølseret, håndmadder, kage, kaffe, te og andre drikkevarer. Vi kan disse fire dage skabe et
pænt overskud. Overskuddet fra boden er Spejdernes største indtægtskilde, og det er sjovere for hjælperne end avisindsamlinger og loppemarkeder.
Overskuddet fra tidligere år er bl.a. brugt på:
 Tilskud til korpslejre. Den næste er i 2017.
 Andre ture og lejre gennem spejderåret.
 Bygning af Spejderbo (bjælkehytten) i lommen.
 Købe kanoer, telte og andet udstyr.
 Nyt tag på Spejdergården.

ANNO 2002

Bonus for medhjælpere
Det er rigtigt sjovt at stå i boden. Man får mange sjove oplevelser, og møder mange spændende mennesker.
Det er muligt, at tage børn med på vagt, hvis de kan klare
at gå lidt rundt på egen hånd. Hvis de vil tjene lidt (mange!) lommepenge, kan de samle flasker.
En vagt i boden giver et armbånd til hele festivalområdet,
den dag du har vagt. Du har uden for vagten mulighed for
at nyde musikken og stemningen.

Tilmelding til Danmarks Smukkeste Festival
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Lørdag 6.8.

Fredag 5.8.

Torsdag 4.8.

Onsdag 3.8.

Jeg vil gerne hjælpe med madboden. Jeg kan tilbyde:
 Indgå i arbejdsgruppen der planlægger festivalboden.
 Bage bradepandekager – Forventet antal ____
 Vagt i boden – angiv antal hjælpere i skemaet:

Skriv i felterne om det er 1 eller 2 voksne, som
kan hjælpe. Marker gerne flere felter. Du må
meget gerne tage 2 vagter efter hinanden.
Hvis du vil prioritere dine/jeres valg kan I sætte
2. prioritet i parentes.

Jeg vil gerne hjælpe med opsætningen af boden lørdag
den 30.7. fra kl. 8.00 (ca. 6 timer)
Rengøring af køleskabe den 30.7. fra 8.00 – 11.00.
Jeg vil gerne hjælpe med pakning af mad og materialer
samt rengøring af boden søndag den 7.8. Giver ikke adgang til Festivalpladsen (ca. 2 timer)
Jeg vil gerne hjælpe med nedtagningen af boden søndag
den 7.8. fra kl. 8.00 (ca. 6 timer)
Hjælpe med at sætte på plads på Spejdergården den
7.8 et par timer om eftermiddagen.

Mailes til Charlotte Klose senest den 1. juni på
charlotte@mhogs.dk eller ring/sms på 2627 4929.
_____________________
Navn

_______________
Telefon

_______________________________
E-mail

