
Indbydelse til arbejdsdag 

 
Nu er tiden kommet til vi skal have lavet lidt af vores udendørs projekter. 

Derfor tænker vi, at det var på tide vi laver en arbejdsdag.  

Det bliver søndag d. 13.06.2021 fra kl. 9.00 til ca. 14 

 

Vi vil starte dagen med et rundstykke og en kop kaffe, og fordele opgaver. Der vil også være lidt 

frokost og ikke mindst øl/vand i løbet af dagen. 

Du bedes derfor tilmelde dig, så der er mad og drikke til alle. Tilmelding via  

Det kunne være dejligt, hvis der er 1 eller 2 der vil stå for frokost. Menu er ikke planlagt, så gode 

ideer er velkomne. 

Følgende opgaver, vi meget gerne vil have hjælp til: 

Vi skal have opsat den store emhætte med tilhørende tagventilator over vores nye esse nede på 

smedepladsen. (vi har det værktøj der skal bruges til opgaven) 

Vi har en del brænde der skal saves op (her kunne vi godt bruge 1 -2 forældre med motorsav) og 

flækkes (vi har en god flækker så der er ikke hårdt arbejde med øksen) 

Vi har nogle store træer med en del side grene, der skal stammes op, således vores 

græsslåningsmand kan komme helt ud til træerne med traktoren. (her kunne vi godt bruge 1 -2 

forældre med motorsav) 

Vi har også et område med gamle og ret rådne pilebuske der skal fjernes. (vi har buskrydder med 

klinge til opgange) men mangler nogle til at fjerne buske når de er fældet. 

Vi har også fået en ny markise, som vi skal have opsat på gavlen af hytten. Det kræver også nogle 

hænder. (Vi har stillads til at så på under montagen) 

Selv om nogle af disse opgaver, måske ikke lige er dig, har vi også andre små opgaver. 

Se vores liste på ting vi ønsker at få lavet. 

 

 

 

 

 

 


