
Juletræssalget er en god tradition som 
giver penge i kassen, og uden foræl-
drenes og spejdernes hjælp går det 
ikke. Vi er i gruppen omkring 70 spej-
dere. Hvis alle familier giver en hjæl-
pende hånd, betyder det at ingen skal 
bruge flere weekender på salget. Uden 
juletræssalget ville kontingentet være 
næsten dobbelt så stort. 

 

Først skal juletræerne hentes ... 

Alle weekender op til jul skal der bru-
ges hjælp til at sælge træer. Spejdere 
og søskende er meget velkomne til at 
hjælpe til. Eller bare være med. 

Vi ved ikke hvor mange kunder der 
kommer. Nogle weekender vil der væ-
re mere travlt end andre, men vi hå-
ber alle vil hygge sig med at sælge 
træer og tjene penge til gruppen. 

Der er mulighed for at lave bål og 
hygge mens man sælger træer. 

I år sælger vi også online, dvs. at der 
skal køres træer ud alle salgsdage. Vi 
ved ikke om det tager 1 eller 2 timer, 
men det kræver en bil med anhænger-
træk og evt. trailer—vi har også en 
trailer der kan lånes. 

Pengene fra juletræssalget går til akti-
viteter, ture og vedligeholdelse af vo-
res hytte og grund. Alt sammen noget 
der er til glæde for spejderne i grup-
pen.  

 

Vi ses…………… 

Hjælpere til juletræssalget søges ! 

19. November    kl. 8.00 - ca.14 
Hente træer i Mariager  

Lørdag d. 19. november  ca. kl. 13 - 
læsse juletræer af og sætte op ved stativer-
ne 

Lørdag d. 26. nov.    9.30 -13.00 

    13.00-16.30 
   

Søndag d. 27. nov.    9.30 -13.00  

    13.00-16.30 
   

Lørdag d. 3. december   9.30 -13.00  

     13.00-16.30  

 

Søndag d. 4. december   9.30 -13.00  

    13.00-16.30  

 

Lørdag d. 10. december  9.30 -13.00  

    13.00-16.30 
   

Søndag d. 11. december  9.30 -13.00  

    13.00-16.30  

 

Lørdag d. 17. december  9.30 -13.00  

    13.00 -16.30  

 

Søndag d. 18. december  9.30 -13.00  

    13.00-16.30  

Spejderne kan kun deltage sammen 
med en forældre. 

 

Tilmelding kan ske via hjemmesiden > 
se under tilmelding.  

https://medlem.dds.dk/event/
id/42775/register 


