
 

 

 

 

  

 
 

JULMARKNAD 

 i Tingshuset med lotterier och café 

4-5 december 2015 
 

BEMANNING I LOTTERISTÅND OCH CAFÉ:  

Det behövs scouter (gärna iklädda scoutskjortor) och föräldrar som kan stå i de olika lotteristånden 

fredag 14 – 18 och lördag 10 – 15.30. Ett pass är på ett par timmar. 

Anmäl dig via Doodle: http://doodle.com/poll/yks9aadmy4n96ykg 

vilka tider som finns tillgängliga ser du i bifogade länk: 

 

BLOMSTERLOTTERI: Ett av våra populäraste lotterier. Vi behöver massor av blommor, 

korgar, krukor, pynt etc. till detta lotteri. Kanske känner du någon som vill skänka en blomma till 

scouterna eller som har lite krukor o pynt över. Alla är välkomna att hjälpa till att plantera, vi bjuder 

på lite fika under kvällen. Vi planterar i källaren på Riddargården onsdag 2/12 från kl 18.  

Alla som vill samt Äventyrarscouter (Utvandrare/Nybyggare) och Bäverscouter bidrar till 

detta lotteri med minst 3 blommor, inlämning på Riddargården onsdag 2/12 från kl 18. 

 

PEPPARKAKSLOTTERI: Vi behöver 10 st stora dekorerade pepparkakor från varje scout. 

Lämnas i Tingshuset från kl.18.00 torsdag kväll 3/12.  

Samtliga Spårarscouter (Myror/Fjärilar) bidrar till detta lotteri.  

 

MATLOTTERI: Vi behöver sylt, saft, bröd, kakor, julkaffe, hemlagat godis, frukt etc (nötfritt). 

Gärna lite ”juligt” dekorerat. Lämnas i Tingshuset från kl.18.00 torsdag kväll 3/12.  

OBS! Upptäckare Ormarna bidrar till detta lotteri med minst 4 vinster. Ormföräldrar 

uppmanas att hjälpa till med att bygga upp julmarknaden i Tingshuset från kl 18 torsdagen 

3/12. 

 

KAFFESERVERING: Vi behöver mjuka kakor, småkakor, hembakade bullar mm.(nötfritt) 

Lämnas i Tingshuset från kl. 18.00 torsdag kväll 3/12 eller från kl. 14 fredag 4/12.  

OBS! Upptäckare Fiskarna bidrar till caféet med minst 2 bakverk.  Fiskföräldrar uppmanas 

att hjälpa till med att riva julmarknaden lördag 5/12 från kl 15:30.  

 

HEMSLÖJDSTOMBOLA : Vi tar tacksamt emot allt som skulle passa till denna tombola. 

Stickat, virkat, sytt, pysslat, snidat, tovat, målat etc. etc. etc.  Kan lämnas i Tingshuset från kl.18.00 

torsdag kväll 3/12 

 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN LERUMS SCOUTKÅR 

 

Frågor och funderingar besvaras av Ulrika Wedell: 0730- 649665 
 

http://doodle.com/poll/yks9aadmy4n96ykg

