
 

Brønderslev Marked den 3. september – 6. september 2021 

Den 8/8-21 

Kære alle forældre og evt. bedsteforældre til spejdere i Brundurs Gruppe 

Jeg sidder i skrivende stund og prøver på at stykke en vagtplan sammen til 
kaffe/kage-boden til Brønderslev Marked, og det er ikke nogen nem opgave. Vi 
mangler stadig rigtig mange til at tage en tørn i teltet og derfor dette skriv. 

Jeg vil fortælle jer lidt om, hvor stor en opgave det er at drive denne 
kaffe/kagebod. Vi omsætter på markedet for ca. 60.000-65.000 kr., så i det store 
regnskab er dette ikke småpenge. 

Det svarer til, vi sælger: Ca. 35 poser kaffe, der bliver til rigtig mange liter kaffe 
og rigtig mange kopper kaffe, der skal langes over disken. Ca. 200 smurte 
rundstykker og 270 burgerboller, der bliver delt i to og smurt med diverse 
pålæg. 160 sandwich bliver der lavet. Vi sælger 73 lagkager delt i otte stykker, 
det vil sige knap 600 stykker lagkage, og ca. 700-800 stykker hjemmebagt 
skærekage bliver der sendt ud over disken, og jeg kunne blive ved.  

Derfor er det supervigtig, at I som forældre bakker op. Vi kan ikke klare opgaven 
alene. Der er heldigvis også mange af jer, der allerede har meldt jer til at hjælpe, 
og det vil vi gerne sige tak for, men vi mangler flere. I får derfor nu en liste på, 
hvornår vi mangler hjælp, i håb om der sidder nogle, der kan tage en vagt eller 
to, eller jer, der allerede har meldt jer, der tænker ”jeg kunne da godt få tid til en 
ekstra”. Det skal lige siges, det er nogle super hyggelige timer at være i telt. På 
nogle tidspunkter er der travlt, og tingene går lidt hurtigt, men det er stadig 
superhyggeligt at være en del af. 

Vi mangler folk på følgende vagter: 
Fredag 17.30-20. Lørdag 14-17.30. Søndag 14-17.30 og 17.30-20. Mandag 11-15, 15-
18.30 og 18.30-22. 

Jeg håber på hurtigst muligt at høre fra nogle af jer, så vi kan få lavet 
vagtplanen færdig, og vi kan få den sendt ud til jer, inden vi skal i gang med at 
pakke og købe ind til markedet. Tilmeldingen foregår på 
lisbeththastum@gmail.com og er der spørgsmål, er i velkomne til at ringe på  
51 50 74 11 (Lisbeth). 

Med spejderhilsner fra 
Brundurs Gruppes Markedsudvalg 


