Välkommen på

SCOUTBASAR
6.12 kl. 12–14
På självständighetsdagen 6.12.2017 kl. 12–14 är det dags för vår traditionella scoutbasar som ordnas i
lågstadiets gymnastiksal på Locklaisvägen 9. Basaren ordnas av Munksnäs Flickscouter, Munksnäs
Spejarna och Munksnäs Scoutvänner. Vi bjuder som vanligt bl.a. på café, bakverk, lopptorg, mete,
lotteri och korvgrillning. Alla scouter med familj, vänner och bekanta är varmt välkomna!

Så här kan du hjälpa till

Basaren är en av de viktigaste inkomstkällorna för kårerna, och därför hoppas vi att alla
scoutfamiljer kan bidra med någonting till basaren: matvaror, bakverk, lotterivinster och andra
donationer är allt mycket välkommet! Maträtter och salta bakverk brukar ha särskilt god åtgång,
och är extra efterlängtade denna gång eftersom Scoutvännerna inte kommer att arrangera något
matlagningstalko i år. Vi har färdiga recept och tarror och behöver endast hjälp med bakandet!
Meddela oss i förväg hur ni vill bidra så kan vi koordinera bidragen: h
 ttp://bit.ly/scoutbasar2017
Vänligen hämta matvarorna till basaren samma dag, senast kl. 11.30. Allt annat hämtas till scouternas
lokal på Ulfsbyvägen 11 E fr.o.m. vecka 48, dock senast lördag 2.12, lotterivinsterna senast kl. 12 på
lördag. Kolla i förväg att någon är på plats, mötestiderna finns på kårernas nätsidor. Du kan också kolla
med Calle Backlund, kontaktuppgifter nedan.
Man får också gärna hjälpa till med försäljning under basaren. Anmäl dig till kårernas ledare som
berättar var just du mest behövs.
Matvaror:
Café:
Lotteri:
Lopptorg:
Boktorg:
Mete för de minsta:
Sponsprodukter:

bröd, pajer, lådor, inläggningar, kakor, sylt, saft, etc.
smörgåsar, kakor, tårtor och småbröd samt kaffe/te/saft
delikatesskorgar, snabblotterivinster, presentkort, pepparkakshus
leksaker, spel, diverse prylar, OBS! ej kläder
barn-, ungdoms- och vuxenböcker
småsaker, godis, klistermärken
lotterivinster, servietter, engångskärl  el. dyl.

Matvarorna ska vara märkta med tillagningsdatum och ingrediensförteckning.
Om du har frågor om basaren får du gärna kontakta:
Anna Anthoni
Carl Backlund

anna.anthoni@pp.inet.fi
calleb@welho.net

050 342 9989
040 572 6235

