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Strib, oktober 2020 

Juletræssalg ved Brugsen 2020 
 
Kære Familiespejd/mini/junior/trop/klan spejderforældre 
 
Igen i år skal gruppen tjene penge ved at sælge juletræer ved Brugsen. Det er blevet en god og hyggelig 
tradition. Det er også en fin måde at synliggøre spejderne i lokalsamfundet.   
 
1. søndag i advent starter vi med Julehygge for alle 
spejdere på p- pladsen og pynter op til juletræssalget. 
 
Et godt tilskud til spejderaktiviteter hele året 
Salget giver en rigtig god indtægt til gruppen. Overskuddet 
gør det fx muligt at sætte deltagerprisen ned på 
sommerens lejre, fede aktiviteter eller nyt grej! 
 
Forældre og spejdere sælger træerne 
Det er spejderne og deres forældre, der på skift er 
juletræssælgere på parkeringspladsen. Så alle hjælper 
naturligvis til og tager en vagt eller to i løbet af perioden. 
Vagterne er i weekenderne kl. 10-16 og vagterne er 2 timer lange.  
Så kan alle være med, uanset vejret.  
 
Mød trygt op – der er sørget for resten 
Bestyrelsen sørger for, at der er træer nok at sælge – og at der er byttepenge til rådighed.  
De fleste træer sælges pr. mobilepay. Som forældre skal man med andre ord bare møde op, når vagten 
starter, og give stafetten videre til næste hold (eller til Kasserer Arne Tofterup, når dagen er slut).  
 
Vi plejer at hjælpe med at binde træet ind eller bære det ned til bilen. Kort sagt god spejderservice. 
Vores juletræssælgere bærer spejdertørklæde. 
 
Det er en god idé at tage en termokande med varm kakao eller kaffe med. 
 
Hvis man bliver forhindret ved fx sygdom er man selv ansvarlig for at finde en afløser, fx ved opslag i 
facebookgruppen ”Spejderne i strib”. 
 
Tilmelding senest 6. november 
Man melder sig til mindst 1 vagt pr. familie 
Brug det tilsendte link til google docs-dokumentet. Eller skriv i facebookgruppen 
Som familiespejd/mini/juniorspejder skal der være en forældre tilstede.  
 
Spejder hilsen Bestyrelsen i 1. Strib Gruppe   


