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Til speiderforeldre
Speidermessa er et samarbeidsprosjekt mellom speidere, speiderledere, St. Georgs Gildene
(organisasjon som stort sett består av «gamle» speidere) og foreldre/foresatte til speiderne.
Speidermessa er vår viktigste inntektskilde og inntektene går til speiderarbeidet i Molde og til å
vedlikeholde Speidernes Hus i Fjellbruvegen og speiderhytta «Speiderbo» på Skaret.
Vi trenger hjelp til mye forskjellig under messa, for eksempel kjøkkentjeneste, rydding, vakt, salg
og dagens trekning (loddsalg). De ulike vaktene finner du på bemanningslista nederst. Alle
speiderne er involvert i salg av årer (loddsalg) på torsdag og lørdag, se nedenfor.
Salgsbod
Det er ønskelig at alle foreldre leverer hjemmelagde varer som skal selges på salgsboden.
Spesielt populært er det med spiselig varer som hjemmelaget syltetøy og saft, brente mandler,
kjeks og knekkebrød o.l. Andre artikler kan være strikkede ting som pannebånd, votter, sokker,
luer, o.l. Her er det kun fantasien som setter begrensninger. Det skal altså ikke være kjøpte varer
til salgsboden, kun hjemmelagde. Alle familier oppfordres til å levere minst én vare til
salgsboden. Disse leveres til leder på siste speidermøte (30.10/01.11) før speidermessa, eller ta
kontakt for å avtale levering. Husk å merke varen med foreslått pris.
Offisiell åpning av Speidermessa er torsdag kl. 17.30, men dørene åpnes kl 17.00. Messa er
også åpen torsdag formiddag mellom kl. 11 og 14. Alle speidere skal møte på Rådhuset torsdag
innen kl. 17.15 i speiderdrakt (de som har). De som ikke har speiderskjerf får låne av gruppa.
Åpningstid for messa:
Torsdag:
Kl. 11.00 – 14.00 og 17.00 – 20.00
Fredag:
Kl. 11.00 – 14.00
Lørdag:
Kl. 10.30 – 16.00
Fredag formiddag – er den travleste dagen med mannekengoppvisning fra U. Aandahls Eftf. AS.
Rådhuset er da fullt av folk og det trengs mange hender til å selge mat, varer og lodd.
Vi har satt opp speiderne til hovedsalg av årer på følgende måte:
Torsdag
Lørdag

kl.
kl.
kl.
kl.

1800
1100
1230
1400

–
–
–
–

2000:
1230:
1400:
1530:

1. tropp
Småspeidere 1. flokk
Småspeidere 2. flokk
2. tropp

1. tropp og 2. tropp har utearrangement på Rådhusplassen hele lørdag. Oppmøte kl. 10:00.
Speiderne kan bytte dag hvis det ikke passer. Gi da beskjed til lederne i enheten. Ellers er det bare
å møte opp på angitt tidspunkt for din flokk/tropp. Husk speiderskjorte og skjerf for de som har.
Kaker til kafeteria
I kafeteriaen selges det hjemmebakte kaker. Vi trenger kaker av alle slag, spesielt selskapskaker,
kremkaker og bløtkaker samt sjokoladekaker og muffins som barna liker. Vi ser helst at hver
familie leverer én kake en av de tre dagene. Baksten kan leveres både ettermiddag og
formiddag, men det er et ønske om tidlig levering både torsdag og fredag. På grunn av
mannekengoppvisningen er kakebehovet stort på fredag.
Skulle dere være forhindret fra å hjelpe til under selve messa, er det fint om dere allikevel leverer
noe hjemmebakt en av dagene, samt noe til salgsboden.
Vedlagte bemanningsliste kan sendes på epost til: heidi.cathrine.thomassen@gmail.com
(Heidi Cathrine Thomassen, foreldrerepresentant 2.tropp) eller leveres til speiderlederne innen
fredag 20. oktober.
Er det noe du lurer på så er det bare å ta kontakt 😊😊
Med vennlig hilsen foreldrerepresentant
Heidi Cathrine Thomassen, tlf: 91392101
Vel møtt til innsats for speiderne i Molde!
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BEMANNINGSLISTE
Speiderens navn:…………………………………………………
Jeg/vi………………………………………………………………………
kan hjelpe til på SPEIDERMESSA og har mulighet for å hjelpe til på følgende
tidspunkt:
Dere kan skrive dere på arbeidsøkt onsdag kl 17.00-18.30 når diverse utstyr skal fraktes
fra Speidernes Hus til Rådhuset. Oppmøte er på Speidernes hus kl. 17.00. Det trengs
også noen som kan ta ei arbeidsøkt lørdag kl 15.30- 17.30 når utstyret skal fraktes
tilbake til Speidernes Hus. Oppmøte er på Rådhuset kl. 15.30.
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag

Frakting av utstyr
kl. 11.00-15.00
kl. 10.00-13.00
Frakting av utstyr

kl. 17.00-18.30
kl. 17.00-20.00
kl. 13.00-16.00
kl. 15.30-17.30

Dersom du ønsker en spesiell type jobb kan du notere det nedenfor. Hvis ikke vil daglig
leder plassere deg der det er mest behov. Daglig leder er en i St. Georgsgildene og
bærer et hvitt armbind. Vi skal prøve å gi bekreftelse til alle om vakttidspunktet.
Følgende jobber er det behov for hjelp til: Kjøkkentjeneste, rydding av bord, vakt,
loddboksalg, salgsbord, salg kafé. Disse oppgavene må bemannes hele tiden og det er
særlig behov for folk fredag formiddag i forbindelse med motevisning. Torsdag
ettermiddag og lørdag er det også behov for hjelp med kjøkkentjeneste, lykkebod og
dagens trekning. Man kan melde seg på flere vakter dersom man har anledning til det.
Jeg/vi foretrekker følgende jobb:……………………………………………………….
Jeg/vi kan levere…………………………………………(type hjemmebakst) på rådhuset
en av følgende dager (fredag er det behov for mye kaker hele dagen):
Torsdag
Fredag
Lørdag

Kl.
Kl.
Kl.

Vennligst oppgi telefonnummer og/eller e-postadresse som vi kan kontakte
dere på:
……………..………………………………..…………………………………………………..
Denne lista kan du sende som epost til heidi.cathrine.thomassen@gmail.com eller
levere til speiderlederne innen 25. oktober.

Vel møtt til innsats for speiderne i Molde!

