
Afleveres til en leder senest onsdag den 30. oktober 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gren:      Bæver        Ulv         Stifindere        Spejder        Pionerer         Rover  

 

Mit barns navn + spejdernavn:_______________________________________________ 
 

Bindende tilmelding (Forældrenavn): _________________________________________ 

            

Kontakt mobil nr. (skal udfyldes):_____________________________________________ 

Jeg melder mig selvfølgelig som hjælper til max. antal vagter:_____________ som kan ligge på følgende 

dage/tidsrum (sæt x’er) og sæt gerne så mange x’er som muligt. 

 30/11 1/12 7/12 8/12 14/12 15/12 21/12 22/12 

10-13         

13-16         

Jeg er ekstra sej og vil gerne tage 2 vagter i træk på samme dag, hvis der er behov for det:      

Jeg er aktiv på Facebook i gruppen ”De gule spejdere i Næstved”:  

 

 

 
Vi gentager den store succes fra tidligere år med salg af juletræer og pyntegran ved Cirkel K 
servicestation i Sct. Jørgens Park. 

Juletræssalg kan kun gennemføres på frivillig basis og vi er helt 
afhængig af din hjælp. 

 
Skriv dig på alle de vagter, hvor du har mulighed for at bidrage – så har vi de bedste forudsætninger 
for at kunne udarbejde en vagtplan, hvor der mindst står to voksne ad gangen. Kan dit barn ikke 
deltage, vil vi også sætte stor pris på at du som forældre deltager. 
 
Alt efter vind og vejr så skal alle uniformerede bære deres tørklæde og hvis muligt, hele uniformen 
så den er synlig. Børn og unge (incl. søskende) deltager også, for dermed at give en hånd med de 
mange praktiske gøremål, en god stemning og for at reklamere for De Gule Spejdere. 
 
Bævere, ulve og stifinder deltager kun sammen med forældre eller anden voksen.  
 
Salget foregår: 
Lørdag d. 30. november og søndag d.1. december kl. 10-16 
Lørdag d. 7. december og søndag d.8. december kl. 10-16 
Lørdag d.14. december og søndag d. 15. december kl. 10-16 
Lørdag d.21. december og søndag d. 22. december kl. 10-16 
 
Jeg har meldt mig til juletræssalg på følgende tidspunkter: 

 30/11 1/12 7/12 8/12 14/12 15/12 21/12 22/12 

10-13         

13-16         

Jo flere der tilmelder sig, jo færre vagter vil man få, så byd ind og lad os sammen tjene penge til en 
masse fede spejderoplevelser. Jeres frivillige hjælp betyder enormt meget.         På forhånd TAK. 

 
 


