
Kære Hunderup Pigespejdere og forældre! 

Søndag d. 18. august 2019 er der, som tidligere meldt ud, arbejdsweekend i Hytten fra 9-13.00 

Hvis vi står sammen, kan vi gøre Hunderup Pigespejderes hytte til et endnu rarere samlingssted for 

spejderne og for lederne, der bruger deres fritid på spejderarbejdet til glæde og gavn for vores 

døtre. Og I skal ikke sætte mere end en søndag formiddag af! 

Sidste år blev en stor succes: både forældre og spejdere deltog og stemningen var i top. Vi fik rigtig 

meget fra hånden, men vi mangler lidt malerarbejde – og resten skal jo holdes ved lige!  

Vi  håber på lige så stor opbakning som sidste år  til nedenstående opgaver.  

Sørge for at der er kaffe, saft og rundstykker kl. 9.30 (vi har kaffe og saft  i hytten)  

Generel rengøring af hytten (køkken, toilet og vinduespudsning)  

 Oprydning og rengøring i teltrummet 

 Medbringe buskrydder (eller tilsvarende) og slå græs foran hytten 

 Sortere rafter og skære de kasserede op til brænde  

Lægge flagstangen ned, vaske den og montere ny snor 

Male skodder 

Rense fliser foran og bag hytten og under tagudhænget langs hytten - medbring selv dine 

favoritredskaber. 

Medbringe bil med træk og køre traileren på forbrændingen (fire-fem gange ) med sække med 

haveaffald fra grunden. 

Byd ind med dét du kan – og så længe du kan -  søndag formiddag d. 18. august. 

Meld tilbage til bestyrelsen/Susanne Rahbek Jensen – enten i mail susanne.rahbek.jensen@gmail.com eller 

en sms 22250676. Skriv, hvor mange børn og voksne I kommer, hvad I helst vil stå for, eller om I er friske på 

hvad som helst.  Så koordinerer vi opgaverne. 

Venlig hilsen Hunderup Pigespejderes bestyrelse 

NB – Vi mangler stadig en eller to, der vil fungere som hyttemester, dvs. tage sig af mindre praktiske opgaver 

i løbet af året, have kontakt til bestyrelsen, ledere og evt. håndværkere, og holde det pænt rundt om hytten. 

Arbejdsdagen kunne være et godt første møde med hytten – så er der en nabo, bedstefar eller  tante, der 

kunne tænke sig et praktisk, frivilligt arbejde, må I invitere dem med så de kan hilse på os.  

                     7. august  2019 


