
 

 JUL I HEDELAND 2019 

 

 

 

Kære forældre og spejdere, 

Den glade juletid er snart over os, og traditionen tro skal spejderne i gruppe Loke sælge juletræer, æbleskiver 

og dejlige varme drikke. 

Gæsterne vil tage turen med den spændende veteranbane, der kører lige til pladsen, hvor vi står og sælger 

”alt godt til julestemningen”.  

Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, og I skal også være med.  Bedsteforældre, tanter og onkler mv. er 
selvfølgelig også meget velkomne til at hjælpe. 

• Søndag den 24. november er der opsætning fra kl. 10:00 – 16:00 

• Jul i Hedeland holdes i weekenderne den 30. nov. - 1. dec. / 7. - 8. dec. / 14. - 15. dec. 2019. 

• Søndag den 15. december, når sidste tog er kørt, skal vi bruge nogle friske folk til nedtagning.  

• Skulle der komme meget sne, har vi brug for en snevagt der kan komme ud og fjerne sne, så teltet 

ikke falder sammen. 

I weekenderne har vi brug for, at I melder jer til minimum 2 dage for at vi kan få det hele til at løbe rundt.  

Som udgangspunkt starter hver vagt kl. 09:00 og slutter igen kl. 17:00. 

Alle Spejdere skal skrive sig på mindst 1 vagt. 

Bævere, Ulve og Stifindere skal komme med forældre, mens forældre gerne må komme uden bævere, ulve 
og Stifindere. Husk at have nogen med som kan tage hjem med børnene, hvis de ikke kan holde hele vagten – 
Vi kan blive for få på vagt, hvis nogen er nød til at køre børn hjem midt i vagterne. Bedsteforældre, tanter, 
onkler, udvekslingsstudenter, au pairs, alle er velkomne til at komme og give en hånd med, så skriv dem på 
vagtlisten hvis de har lyst til at hygge sig med lidt julestemning.  

Vi holder orienteringsaften i spejderhytten på Jernalderen mandag den 4. november kl. 18, hvor vi fortæller 
lidt mere om, hvad der skal ske.  

DIN hjælp er meget vigtig, da indtægterne fra Jul i Hedeland blandt andet er med til at vi kan holde 
kontingentet og deltagerbetalingen nede på ture, sommerlejre mv. Her giver gruppen et økonomisk tilskud, 
som kun er muligt, hvis vi alle investerer noget tid i at få indtægter til gruppen. Så kom og giv en hånd med, 
så vi kan fastholde et aktivt og spændende spejderarbejde – både lokalt hos Gruppe Loke og når vi er med på 
korpsarrangementer under De Gule Spejdere 

Da det bliver lidt af et puslespil, beder vi jer om at skrive 1 og 2, ud for de dage I kan. Jo større fleksibilitet fra 
jer, jo nemmere kan vi lave en plan, der tilgodeser alle.  

Hvis I har nogen spørgsmål, så er I velkommen til at ringe til Morten på 29 90 34 74 eller skrive på mail:  
morten@hammershoi.eu    

De bedste hilsner 

Gruppestyrelsen 

 



 

 

 

 

 

 

Denne side bedes afleveret senest tirsdag den 12. november til spejderlederne i spejderhytten eller sendt via mail 

til morten@hammershoi.eu.  

Vi laver så en vagtplan som sendes til alle torsdag den 14. så I kan se hvornår I er på vagt og hvilke dage der 

mangler folk.  

Angiv tydeligt hvor mange voksne (navn) og hvor mange spejdere (navne) der kommer.  

Det er vigtigt at vi har det rigtige antal for at kunne sammensætte vagtplanen 

Navn(e) på deltagende børn:  

Navn(e) på deltagende voksne:  

Mobilnummer(e):  

E-mail:  

 

Salg af juletræ, gløgg og æbleskiver 

Tidsrum: 
Søndag 

24/11 

Lørdag 

30/11 

Søndag 

1/12 

Lørdag 

7/12 

Søndag 

8/12 

Lørdag 

14/12 

Søndag 

15/12 

9 - 17 
 

Opsætning 
 

Salg Salg Salg Salg Salg Salg 

16-20       
 

Nedtagning 
 

 

Snevagt (sæt kryds for de dage I kan være snevagt) 

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

48 
 

25. november 
 

 

26. november 
 

27. november 
 

28. november 
 

29. november 

 

49 
 

2. december 
 

 

3. december 
 

4. december 
 

5. december 
 

6. december 

 

50 
 

9. december 
 

 

10. december 
 

11. december 
 

12. december 
 

13. december 

 

Vi har brug for at I melder jer for minimum 2 dage til salg af juletræer og gløgg, da vi ellers ikke er nok ☺ Derudover har 

vi også brug for at I sætter jer på som Snevagt i tilfælde af dårligt vejr. 

Hvis I har mulighed for at være fleksible, må I meget gerne skrive:  

1  for 1. prioritet (dvs. 2 x ”1”) 

2  for 2. prioritet (alt efter fleksibilitet) 

TILMELDING 

Jul i Hedeland 2019 
2017 

 

mailto:morten@hammershoi.eu.

