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S t r a n d  o g  J ø r p e l a n d  s p e i d e r g r u p p e  

Har du spørsmål? Kontakt  dugnadsansvar l ig !  

Hva er oppgavene? 

Vi skal samle inn juletre og levere dem på bossplassen 
100 kr pr tre 
Vi har biler og tilhengere klar. Dere blir fordelt ut i henhold til utarbeidede 

kart. Det er på forhånd satt opp hvem som skal kjøre bil med tilhenger i 

hvilket område. Sjåførene får hjelp av foreldre og speidere til gå på dørene 

og be om juletre og panteflasker. Trær dras ned til veien som plukkes opp 

i hengeren fortløpende. Når hengeren er full kjøres den ned til Bruget, 

hvor trærne transporteres videre til bossplassen hvor vi har nøkkel. 

Vi skal samle inn flasker og pante dem  God inntekt! 
Flasker og bokser samles inn i egne poser. Posene stripses på merket når 

de er fullt opp til merket (aldri over merket). Posene sendes så inn et par 

dager etter dugnaden.

Informasjon vedrørende 
Juletre og panteflaske 

innsamling 
Vær 
Beredt! 

Oppmøte utenfor Jørpeland 
Brug lørdag 5 januar 
10:00 – 16:30 
Her fordeler vi kjøreruter på de ulike bilene 

og så fordeler vi speidere og voksne på de 

forskjellige bilene. Deretter kjører vi ut på 

hver vår rute og tar gate for gate. Vi satser 

på å avslutte innsamlingen 16:30. Kle deg 

etter været! Ta på gode sko, varme klær og 

refleksvest. 

Speidere 
Stiller med speiderskjerf og speider skjorte 

(se an været). 

Spise og drikkepause 
Av praktiske og økonomiske hensyn må  

vi be dere ta med niste. Avtal felles pause 

med de dere arbeider sammen med.

Hva ønsker vi å oppnå med 
dugnaden? 
Lagånd 
Denne dugnaden er en mulighet til å gjøre noe 

sammen med barna. Vi håper at dugnaden vil 

oppleves som positiv for både store og små.  

og inntekter 
Dette arbeidet kan vise seg å være svært 

innbringende. Forrige dugnad gav gode 

inntekter.  

Pengene brukes til nytt utstyr og til reiser.

Annonsering 
Aksjonen er varslet via Strandbuen, det er 

opprettet facebook event (husk å dele) og vi 

henger opp plakater på butikker. 




