Invitation
til arbejdsdag
på Mølkær

Brabrand
d

lørdag 5. oktober

2019

Kære forældre, ledere og venner.
Vi har brug for jeres hjælp.
Mølkærlejren er grundlaget for FDF Brabrands gode økonomi. Udlejningen plejer at give
overskud, fordi vores forældre, FDF-venner og ledere tager sig af lejren. Det handler både
om at vedligeholde og om at forbedre lejren.
Kom og hjælp til lørdag d. 5. oktober fra kl. 9.00. Det er både nyttigt og hyggeligt at være
med. Børn er velkomne, når far eller mor er med. De kan godt hjælpe til med noget, og der
er også plads til lidt leg og bålaktiviteter. Vi fortsætter til og med aftensmad, hvis man kan
og så er der mulighed for at overnatte.
Hvor? Mølkærvej 4, Søbyvad, 8450 Hammel. Se www.Mølkær.dk og vores Facebook-profil.
Hvad kan og skal vi lave? Vi plejer at være mange. Så vi kan overkomme meget: Montere
en ny bruser, efterse knage og sengelamper + brandalarmer, montere en stikkontakt, lave
en hylde, sætte en opslagstavle op, fjerne lidt graffiti samt male nogle vægge.
Udenfor er der brug for at tjekke bord-bænke-sættene, fjerne en del grene, brændenælder
og tidsler, fælde nogle væltede træer, skære træ op til brænde, skifte en lille rude ud,
rense ruderne på 10 yderdøre, fylde nyt sand i sandkassen, rense tagrender og måske
montere nye dørskilte. Hvis man er god til træklatring, vil vi gerne have 2-3 nye gynge-tove
sat op. Hvis vejret er til det skal vi male flagstangen og 5 yderdøre + karmene + husgavlen.
Der er også brug for nogle til at anrette og lave mad, rydde op, feje, gøre rent og kløve
brænde.
Arealet med vores flotte sheltere kan godt forbedres: Måske rydde en del buskads, så vi
får en sti ned mod åen? Bruge nogle af de sidste stammer til noget godt?
Tilmelding senest tirsdag den 1.oktober
Send bare en mail til Hjulle@FDF.dk eller en sms til 61 28 44 94. Det er gratis!!
Vi skal gerne vide, om du / I deltager i frokost og aftensmad og eventuelt overnatning.
Maden er gratis. Kommer du alene? Har du børn med (alder)?
Skriv gerne om der er noget, du især gerne vil hjælpe med? Kan du evt. medbringe lidt
værktøj, eller en motorsav til at fælde og / eller skære nogle træer op?
Med en ”Mølkærlig” FDF-hilsen
fra Mølkærgruppen
FDF Brabrand • fdfbrabrand.dk • Mølkærlejren • mølkær.dk

