FRIVILLIGT ARBEJDE / MOTION
A/B Smedebakken
Fredag d. 24. SEPTEMBER kl. 8.45
Vi skal have fjernet ukrudt hele vejen rundt på Smedebakken, Papirfabrikken
og langs vejen hen til Smedjen og ned til torvet.
Fjerne ukrudt i alle potentillerne og i de ovale bede mellem og bagved husene.
Feje og rydde op i alle 3 affaldsøer og cykelskuret.
Fjerne ukrudt ved terrasse ved Smedjen og ved petanquebanen.
Klippe planten ved trailerpladsen.
Studse de små paradistræer for skud på stammen og for lange grene.
Studse, klippe, luge osv. på torvet.
Fritlægge brønddækslerne i græsplænerne.
Stikke mælkebøtter i græsplænerne.
Rengøre lyskasser og kælderskakt for blade og skidt.
Vaske vinduer udvendig i Smedjen.
Et indvendigt team, der selv prioriterer og fordeler opgaver i Smedjen.
Find selv på flere ☺
Pudse vinduer indvendig.
Aftørring af alle stole incl. sæderne.
Afvaskning alle døre og karme.
Spindelvævsjagt i kroge, hjørner og lamper i kælderen.
Køkkentjans med forberedelse af kaffepause og frokost.

Andre opgaver. Skriv her: _________________________________________________________
I må gerne give lyd om, hvad I har lyst til / kan holde til at lave. Der er dog ingen garanti for, at alle
ønsker bliver indfriet. Vi må nå det, vi kan, med de kræfter vi har – og så være glade
Vi mødes kl. 08.45 i Smedjen, inden vi går i gang.
Kl. 10.30 er der kaffepause, og vi slutter kl. 13 med en frokost, hvor vi får en sildemad (eller to), og
så ellers smørrebrød, som vi plejer. Så husk at melde, hvis I/du ikke kommer til frokosten.
Husk også, at man gerne må melde sig til formiddagskaffe eller frokost, selv om man ikke kan
bidrage med sin arbejdskraft. Moralsk støtte er også vigtig ☺
Der er naturligvis opgaver, der trænger sig mere på end andre, så vi prioriterer i forhold til antal
frivillige. Derfor vil vi gerne have et praj om jeres deltagelse på ”slippen” herunder.
Mange arbejdshilsner Lilly og Svend.

I bedes aflevere sedlen herunder i nr. 81 eller give besked senest mandag den
13. september – men gerne før.
…………………………………………………………….……………………………………
Jeg/vi kommer den 24. september :

Jeg/vi er desværre forhindret i at deltage:

Navn___________________________________________

antal__________

Jeg vil gerne arbejde med:________________________________________________________

