Tønder Spejderne
3. februar 2020
Kære forældre og spejdere
Vi er medejer af Bredeådal og har fået denne opfordring om hjælp til at bygge rafteskur og
shelters. Håber der er nogen, der har lyst til at give en hjælpende hånd med.
Som der står kan man hjælpe som man har tid til.
Hilsen Tønder Spejderne

Hej Alle sammen.
I Brede å dal skal vi til at bygge et rafteskur på 6x12 m og 2-5 shelters.
Til selve bygge opgaverne, vi vil selvfølgelig gerne have noget hjælp til diverse opgaver.











Hjælp til håndtering, sortering og tilretning af træelementer
Udgravning, med maskine og håndskovl
Smedearbejder: Tildannelse at stålfødder, beslag m.m. Skæring af stål, boring af huller,
svejsning og maling.
Støbning af fundamenter
Træ-/tømmerarbejder. Opsætning af træelementer, tag, udvendig træbeklædning, indvendige
vægge, døre, porte m.m.
El arbejder. Opsætning af indvendig og udvendig belysning, trækning af kabler,
stikkontakter.
Tagpaparbejder. Ny tagpap
Nye tagrender
Forplejning til dem der bygger: Bage en kage, stille frokost frem m.m.
Andre forefaldende arbejder

Hvis I har lyst til at hjælpe og få et par gode snakke, mens vi hygger os med at bygge, må I gerne
skrive til mig. Det er ikke nødvendigt at du er håndværker, for under spejder mottoet Learning By
Doing, er vi folk der kan instruere dig I hvad der skal gøres og hvordan, så du får samtidig
mulighed for at prøve dig selv lidt af håndværksmæssigt. Du må godt skrive hvad du har lyst til at
hjælpe med, om du evt. er håndværker, erfaren gør det selv m/k, har adgang til maskiner og hvad du
ellers mener kunne være relevant.
Der vi senere komme info omkring tidspunkter osv. og det vil blive sådan, at man kan melde ind
den tid man kan og få til at passe, med det man ellers går og laver, men skriv gerne hurtigst muligt
om du vil være med på holdet.
Med venlig hilsen
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