Forældrehjælp hos Hvidovrespejderne
Hos Hvidovrespejderne er der en række arrangementer i løbet af året hvor vi forældre kan give en
hjælpende hånd. Nogle af de vigtigste er;
- Lodseddelsalg hvor man hjælper spejderne med at holde penge og støtte ved udvalgte salgssteder
- Kørsel til ture, såvel gren som gruppe ture
- Hjælp med at opsætte eller nedtage telte til f.eks. Høpsi Vøpsi, Sommerfest, Juletræstænding...
For de fleste af disse vil du have mulighed for at skrive hvad du/I kan hjælpe med på børnenes
tilmeldingsseddel.
Vi vil gerne vide hvad du/I har lyst til at hjælpe med. Det gør det lettere at vide, hvem vi kan
spørge. Vi er opmærksomme på, at alle har perioder, hvor man ikke kan eller ikke har mulighed
for at hjælpe, og det er bare helt fint.
Udfyld med krydser herunder hvad du har lyst til,overskud og mulighed for at hjælpe med fra tid
til anden. Sedlen kan afleveres til dit barns leder.
Det giver lederne frihed til at være der for vores spejdere og er en super investering i vores børn.
Mit navn og telefonnummer:
Mit barns navn og gren:
Hvad

Jeg hjælper
gerne fra tid
til anden

… planlægge forefaldende arbejde 1. tirsdag hver 2.
måned. Forældrepatrulje kl. 18:30-19:00
...bage en kage til diverse ture
... skaffe sponsorer, lokalt eller fonde
... give en hjælpende hånd i lokalerne med noget praktisk
f.eks. hjælp med sæbekassebiler, feje osv. 1½-2 timer
...stå på poster under ture ca. 1 time
...hjælpe med at opsætte eller nedtage telte til større
arrangementer - 1-1½ time
...hjælpe (holde orden) i værkstedet tirsdage i spejdertiden
- 1 time
…køre et hold spejdere på tur en tirsdag.
...være lederassistent ved akut sygdom - 1½-2 timer
På forhånd tak for hjælpen fra bestyrelsesforældrene Karen, Allan og Kirstine
Kirstine tlf 26 12 11 09 og Karen tlf 20 32 99 82
Phao (Mick) er tovholder på forældrepatruljen

Hvis flere i
hustanden, navn og
telefonnummer

