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Dugnadsarbeid i Charlottenlund speidergruppe 2019/2020 
 
Charlottenlund speidergruppe består av rundt 100 speidere fordelt på Bever, Flokken, 
Troppen og Rover. Vi har ca 15 stk engasjerte ledere/hjelpere som er sammen speiderne 
hver uke, i tillegg til flere overnattingsturer og helger i løpet av året - på frivillig ulønnet basis. 
 
For at dette skal være mulig er vi avhengig av hjelp av dere foreldre. Det er derfor slik 
at dersom man har barn med i Charlottenlund speidergruppe, ønsker vi deltagelse på 
minimum 2 dugnadsaktiviteter i løpet av året, samt rydding av turutstyr etter turer. 
 
Dugnadene er nødvendige, en positiv hjelp til drift av aktivitetene - og det er en ypperlig 
anledning til å bli bedre kjent med flotte barn, unge og voksne. Vi håper dere allerede nå kan 
registrere i oversikten på link under hvilke to av dugnadene som er mest aktuelle for dere. 
Når nøyaktig dato og mer info om dugnadene er klar, vil vi ta kontakt. Beskrivelse er under. 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w67kXJjQEpqTU_1mrd-pj2hgLaBJh6slXv8mP8f0
wPs/edit?usp=sharing 

● Dugnad i Charlottenlund kirke organiseres av kirken, og de fastsetter en dato i månedsskiftet 
april/mai. Speidergruppen låner lokaler gratis i kirka, og derfor er det viktig vi gir noe tilbake.  

● Dugnad på hytter i Bymarka; Speideren har to hytter i Bymarka, Stykket og Helkansetra, der 
det kreves noe dugnadsarbeid.  Denne gjennomføres som oftest i begynnelsen av juni. Her er 
det vedlikehold som snekring, maling, vasking og rydding. Her ønskes så mange deltagere 
som mulig, og spesielt ettertraktet er snekkerkyndige og de som er praktisk anlagt. Men det 
skal også ryddes på uteområdet, så dugnaden passer for både store og små.  

● Dugnad på lokalet -  Vasking og vedlikehold. Dette bør gjøres ca 4 ganger gjennom året. 

● Arrangement - Vi skal i løpet av året arrangere en nyttårsfest og en sommerfest. Her er det 
representanter fra foreldrerådet som planlegger,men det er fint å kunne fordele arbeid med 
f.eks. tilrigging/rydding på noen flere.  

● I tillegg til Vi oppfordrer alle til å være med å selge spekematpakker i høst. Nærmere 
informasjon om dette kommer i løpet av september. 

 
I tillegg til disse større dugnadene har vi andre aktiviteter gående gjennom året:  

● Turdugnader; Etter hver overnattingstur er det behov for vasking/rydding av utstyr, henge telt 
til tørk osv. Her lages en rullering mellom foreldrene til gruppa som har vært på tur. 

● Oppfordrer alle til å legge egen (og naboens?) pant i svartsekken som står i lokalet, 
foreldrerådet sørger for panting. 

● Oppfordrer alle som tipper til å koble grasrotandelen fra Norsk Tipping til Charlottenlund 
speidergruppe. 

 
Målet er at vi i foreldrerådet skal være flinke til å påminne arrangementer og ansvar i god tid. 
Dette blir gjort på epost og speidergruppa sin facebook-side.  Planene er tentative, og kan bli 
justert i løpet av året.  

Med vennlig hilsen foreldrerådet  
Astrid Kornberg Bjørke Kari Finseth Arild Fossbakk  
Nutsorn Holbø Ole Ketil Holbø Marianne Ulseth 
Sissel Nervik Hege Røst Andersen 
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