Så var det dags bygga och riva vinterupplagan av Dreamhack.
Som vanligt finns vi i Sofia scoutkår på plats för att ta oss an utmaningen. Vi kan inte nog
poängtera att detta är årets viktigaste inkomstkällor (sommar+vinter). Kåren behöver nu er
hjälp! Pengarna på detta arrangemang brukar vara ett tillskott som till stora delar går direkt
till verksamheten t ex läger, material mm.

De senaste Dreamhack vi dragit in mellan 10-20 000 kr/gång.
Vi hoppas att så många som möjligt av er föräldrar, ledare och scouter kan hjälpa till.
Minimiåldern är 10 år (är du under 12 år måste du ha vuxens sällskap).

Vi behöver er hjälp följande datum och tider:
Söndag 26 november med start kl 09.00 för att bygga och ställa i ordning bord och stolar.
Måndag 4 december med start kl 16.00 för att riva ner och städa.
OBS! Tiderna kan komma att justeras någon timme så kolla gärna vår hemsida och/eller
facebook veckan innan. Vi ska även försöka meddela ändringar direkt till er som anmäler er.
Vi brukar jobba ca 2-4 timmar, men kan ni bara någon timme så är det välkommet också.
Skulle ni ha svårt att vara i tid så går det bra att komma senare också.
Samling sker inne på Elmia (Tipshallen). Vid ingången finns det funktionärer som vet var
vår kår håller till, om ni inte hittar oss. Anmäl er sedan till någon kårrepresentant så att vi får
med er start och sluttid. Oömma kläder och arbetshandskar (bygget). Tänk på att vi är där för
att jobba, inte leta saker under rivningen. Ansvariga för DH har påpekat att detta förekommer
i för stor utsträckning. Fika och smörgåsar står kåren för.
Vi vill gärna att ni anmäler er till Conny Nilsson på 070-4414416 eller
annicawetter_nilsson@hotmail.com , senast 20 november så att vi vet hur många vi blir,
och kan anmäla till Dreamhackledningen.
Anmälan sker endast på detta sätt. Lämna namn, scoutens namm och avdelning. Gärna en
mejladress som vi kan nå er på vid ev justeringar av tider eller annat.

Tack för att du ställer upp för Sofia scoutkår!

