
DYRSKUEVAGTPLAN + INFO +  FORÆLDREMØDE OM SL2022 

 

Hej alle spejdere, forældre og andre fantastiske hjælpere   

 

Her følger vagtplan, som efter bedste evne er koordineret efter de ønsker vi har fået ind på mail.  

Er noget ikke korrekt, bedes I kontakte Marianne på 22936121 (evt.  med SMS).  

 

Alle bedes møde 5-10  minutter før det tidspunkt man er sat på til (Børn på 5 og under skal ikke have 
armbånd på).  

Vi mødes alle gange ved hovedindgangen – husk at spejderne skal bære uniform/tørklæde. 
Hovedindgangen er den der vender mod Zoo – og IKKE den der vender ud mod Falen.  

Her et kort over området – vær opmærksom på, at parkering er et problem i hele weekenden, så kom i god 
tid! Vær også opmærksom på, at der kun er EN hovedindgang.  

 

 



 

YDERLIGERE INFORMATIONER 

Der udleveres tænger og poser til alle samlere, men tag gerne gummihandsker med, der er ikke tænger til 
alle. Man samler alt op, dog ikke ting, som kan forgå (salat, æble”fiser”, blommesten og lignende. Men 
ellers skal vi være rimelige omhyggelige. Omkring ”restauranter” og cafeer – under deres bord-bænkesæt 
er det ikke os, der skal gøre rent, men vi skal tæt på deres områder.  

I skemaet er der navne og telefonnumre, som er markeret med rødt – det er kontaktpersonen for 
samlingen på det bestemte tidspunkt.  

Når man er færdig med indsamlingen giver Dyrskuet normalt en sodavand.  Dette sker i det lille hus til 
venstre for hovedindgangen – det er også her tængerne er. Der skal ved alle samlinger samles affald på 
pladsen og udenfor hovedindgangen! Vi deler os ud, når vi er samlet ved hver opstart.  

Armbånd kan afhentes på Kanefarten 21 i Lumby onsdag mellem 17.00 – 18.00 !!! MEN naturligvis kun til 
de, der er tilmeldt og som arbejder på en eller flere vagter. Har du ikke mulighed for at hente dine 
armbånd, så vil de kunne afhentes forud for opsamling – man skal så blot møde lidt før ved 
hovedindgangen.  

VAGTPLAN 

Fredag den 17. juni 2022 kl. 13.00 

Spejdernavn Gren Telefon Voksne  Søskende/spejder Billet 
Hentet 

Cecilia  Trop 28448661 
28430440 

2   

Maja  Leder  26282842    
Sofie  Trop  30666355    
Karla Mini  20972890 2 1  
Sigrid  Trop  22747673 1   
Nete  Junior 22747673 1   
Mathilde Trop      
      
I ALT  7  6 1  
 

  



Fredag den 17. juni 2022 kl. 18.00 

Spejdernavn Gren Telefon Voksne  Søskende/spejder Billet 
hentet 

Rebecca  Junior  29263324 1   
Kristina  Leder  21681631 2 1  
Mynthe Mikro  28747741 1 1  
Hannah  Mikro  51506941 2 1  
      
      
      
I alt  3  6 3  

 

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 12.00 

Spejdernavn Gren Telefon Voksne  Søskende/spejder Billet 
hentet 

Eva  Trop  50842437 1   
Signe Trop     
Maja  Leder  26282842    
Røskva Mini  40525839 1   
Line  Leder  21284414    
Sus  Leder  22946257    
      
I alt  3  5   

 

  



 

 

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 18.00  

Spejdernavn Gren Telefon  Voksne  Søskende/spejder  Billet 
hentet 

Olivia  Junior 20510946 1   
Alba  Mini  20510946    
Filuca  Mini  20930258 2 2  
Victoria  Senior 29719030 3   
Signe  Leder      
Vivi  Leder  22620635    
      
I alt  3  8 2  

 

Søndag den 19. juni 2022 kl. 12.00 

Spejdernavn Gren Telefon  Voksne  Søskende/spejder  Billet 
hentet 

Hannah Mikro  51506941 2 1  
Kristina  Leder  21681631 2 1  
Stine  Leder  40763059 3   
Røskva  Mini  40525839 1   
Frigga  Familie 40525839    
Marianne  Leder  22936121 1   
      
      
      
I alt  3  9 2  

 

  



 

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 17.00  

Her har mange givet tilsagn om at komme – og mange af grenene holder 
møde på Dyrskuepladsen den aften – der er derfor alm. mødepligt for 
alle – også selvom man ikke har mødeaften. Alle forældre er også her 
velkomne, så vi kan blive hurtigt færdige. Plejer at tage knap 1,5-2 timer  

 

Efter samlingen onsdag holder vi et forældremøde på Dyrskuepladsen 
omkring Spejdernes Lejr. I vil få udleveret lidt materiale og vi glæder os 
til at fortælle jer om lejren.  

 

Åbningstider på Dyrskuet 

 


