Kræmmermarked, ”Virkelyst’s” bod:
TAK fordi du vil være med til at bemande spejderboden på Kræmmermarkedet !
I boden er der Fiskedam/Dåsekast, Rafling (lige el. ulige) og Sømplanke. Vi har prøvet at ”strikke” en
vagtplan sammen, så der hele tiden er mindst én der har prøvet det før.
Boden ligger langs med Smørkildevej og ikke langt fra ”Informationen”.
Torsdag den 27.08.15:
16.00 – 17.00
16.00 – 18.00
16.00 – 19.00
18.00 – 22.00

Anita Kauffmann
Møller Hauerslev
Marie og Hjalte
Troppen, Kathrine og Jesper

28 22 76 70

Fredag den 28.08.15:
14.00 – 17.00
14.30 – 17.30
17.00 – 21.00
17.30 – 22.00/luk

Charlotte Chammon og Ane
Anne Dorthe E. Holgersen og Rasmus
Anita Kauffmann
Merete og Bent Kauffmann

29 91 96 09
28 22 76 70

Lørdag den 29.08.15:
10.00 – 12.00
10.00 – 15.00
11.00 – 15.00
12.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 22.00

Mette Sørensen
Mikkel Rasmussen (trop)
Susanne Beeck
Marco og Joeanna Beeck (trop)
Trine, Sille og Dan
Anita, Merete og Bent Kauffmann

40 35 91 82

Mia Novotni og Toke
evt. Signe og Maiken
Dorte og Calle og Hubert
Susanne Surlykke
Kirsten, Lars og Martha Granhøj

30 30 86 38

24 85 53 11

Søndag den 30.08.15:
10.00 – 13.00
10.00 – 12.00
12.00 – 15.00
13.00 – 15.00
15.00 – 18.00
Med ret til forbedringer!
Undskyld hvis navne er skrevet galt, eller der er forkerte telefonnumre.
Ret evt. fejl, så vi har det rigtig til næste år!

41 60 29 00
26 72 88 78

Brevet er runddelt / sendt, for at få indgangsarmbånd med, som sidste år er der INGEN p-afgift men i
stedet er der indgangsbetaling. Det armbånd vi uddeler gælder for hele markedet. Hvis du allerede har fået
et, vil vi meget gerne have det tilbage, da vi så får refunderet de udgifter vi har haft på ubrugte armbånd.
I ”baglokalet” i boden er der en elkedel til at lave en kop kaffe / the / kakao.
Samtidig er der mulighed for at skrive sig op til at blive medlem af ”Virkelyst” – gruppen af forældre og gl.
spejdere der vil støtte Brødeskov Gruppen. Kontingentet er 100 kr. for et helt år, og giver mulighed for at
være med til sjove oplevelser i forbindelse med ”Engfesten” først i juni – og her på ”Kræmmermarkedet”.

TAK fordi du har sagt ja til at være med.
Lad os få rigtig mange til at besøge vores bod!!!!
De bedste hilsener – ”Virkelyst”
På bestyrelsens vegne Anita Kauffmann

