Brønderslev Marked den 3. september – 6. september 2021
Nu er det tid til at melde sig til vagter i Kaffe/kageteltet. Det foregår efter førsttil-mølle-princippet, så skynd jer at give besked.
Brundurs Gruppe har, som de foregående år, en fantastisk kaffe/kagebod på
Brønderslev Marked. Boden giver et stort og nødvendigt tilskud til gruppens

økonomi og er derfor et fælles anliggende for hele gruppen. Vi forventer, at
alle familier giver nogle få timers hjælp.
Derfor beder vi jer allerede nu melde jer til at tage en tørn i kaffe/kageboden.
Der er brug for hjælp både til at ekspedere og til at give en hånd i køkkenet. Det
er kun personer over 15 år, der kan tilmeldes/stå i boden.
Stemningen er høj, og oplevelsen er god i vores bod, så kom kækt. De, der ikke
tilmelder sig nu, vil blive ringet op senere. Alle vil desuden blive bedt om at
bage et par kager til salget. 1 kage = en stor bradepande. Husk, at det er i
orden at bage på forhånd og fryse kagerne ned. Vi skal bruge ca. 50
bradepandekager i alt.
Der skal også bruges hænder til opsætning af teltet. Dette sker tirsdag den 31.
august kl. 16.00. Vi mødes i hytten i Jyllandsgade - medbring gerne trailer.
Oprydning og nedtagning af teltet sker tirsdag den 7. september, hvor vi mødes
kl. 16.30 på markedspladsen.
For at I bedre kan vælge, hvornår I kan være i teltet, er vagttiderne skrevet
nedenfor.
Tirsdag den
31/8
Kl. 16
Telt op

Fredag den
3/9
10.00-14.00
14.00-17.30
17.30-20.00

Lørdag den
4/9
7.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.30
17.30-20.00

Søndag den
5/9
7.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.30
17.30-20.00

Mandag
den 6/9
7.00-11.00
11.00-15.00
15.00-18.30
18.30-22.00

Tirsdag den
7/9
Kl. 16.30
Telt ned

Sluttidspunkterne er ca.-tider.

Husk at tilmelde jer til Lisbeth inden den 1/8 på mail:
lisbeththastum@gmail.com.
Jo flere tilmeldte på forhånd, jo færre skal vi ringe til, når tiden nærmer sig.
Med spejderhilsen
Brundurs Gruppes Markedsudvalg

