
Kræmmermarked tillæg

Hillerød kræmmermarked 2001

Så nærmer tiden sig atter for Hillerød Kræmmermarked. Vi håber,
at vejret bliver meget bedre end sidste år. Dette store arrangement er
gruppens største indtægtskilde, specielt efter trøjekørselen ikke blev
til noget i år, så det er meget vigtigt at DU tilmelder dig.

Så læs efterfølgende og tilmeld dig til undertegnede senest fredag
d. 10. august.

Med håbet om stor tilslutning og et godt marked.

Søren Jensenius

Vangemandsvej 3

3400 Hillerød

Tlf. 48 24 66 08

2. sektion

32. årgang august 2001



Klargøring: Vi skal i år bemande 1 parkeringsplads dvs. vi skal
banke 1200 stålpæle i jorden, rejse 2 bøjlehaller og spænde 20 km
minestrimmel ud over pladsen, så der er brug for en del arbejdskraft.

Aftensmad: Igen i år søger vi nogle forældre der vil være
behjælpelige med at lave aftensmad til mandskabet på pladsen. Giv
dit/Jeres tilsagn på tilmeldingsblanketten med hvilken ugedag du/I
kan lave mad. Du/I vil blive kontaktet senest 1 uge før markedet af
Henning Rasmussen, som vil koordinere madholdene.

Billetsælgere: Til at bemande vores indkørsler skal vi bruge nogle
forældre lørdag og søndag fra kl. 10-18 begge dage. Tilmeld dig de
dage du kan samt i hvilket tidsrum det passer dig. Du vil senest 1 uge
før markedet blive kontaktet vedr. den endelige vagtplan.

Parkeringsvagter: Alle spejdere, seniorer, rovere og ledere på 14 år
og derover kan melde sig som parkeringsvagt. Parkeringsvagtens
opgave er, at sørge for at indkørsler, udkørsler og selve
parkeringspladserne fungerer 100%.

Rundskuehæfter: Vi skal igen i år sælge rundskuehæfter. Lene og
Thomas Rasmussen (tlf. 48251796 / 26245696) vil igen i år stå for
udlevering og afregning af rundskuehæfterne. Som noget nyt vil vi i
år prøve at samle kræfterne om salget. Rundskuehæfterne kan
sælges til og med kræmmermarkedet, så der er tid nok til, at vi kan
sælge 2.500 hæfter og alle kan være med - så kom og “gi´ den en
skalle” ! Der vil således blive arrangeret en fælles “kickoff” dag oppe i
byen samt fælles salgstidspunkter under selve markedet. Der
udleveres en separat tilmeldingskupon i august måned (eller brug
kuponen bagerst i Megalipnyt), hvor man kan melde sig til de
enkelte salgstidspunkter. I lighed med sidste år tjener gruppen 10 kr.
pr. solgt rundskuehæfte.

Oprydning: Der vil være folk på pladsen mandag fra kl. 9-14 og
igen fra kl. 18.30-20.00.
Vi skal rydde op, samle affald, pæle, minestrimmel, demontere
bøjlehaller, så pladsen igen bliver ren og pæn.

Vejledning: Udfyldning af blanketten sker ved i kolonnerne til
højre at skrive det tidsrum ud for de enkelte aktiviteter man kan
komme. Max. 1 person pr. skema. Det er vigtigt at du husker at
skrive navn, adresse og telefon på tilmeldingskuponen som sendes
til Søren Jensenius.



Navn: _____________________________________

Adresse: _____________________________________

Postnr/by: _____________________ Tlf.: ____________
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