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Arbetsdag Trollsjönäs
2017-05-13, ca kl. 09 - 17
Medlemmar - unga o gamla, Föräldrar, anhöriga, ledare, styrelsen, avdelningsledare,
sponsorer, supportrar och, vänner

Lördagen den 13:e maj är det arbetsdag för medlemmar och supportrar / sponsorer på Trollsjönäs.
Vi gör alla möjliga olika jobb som behöver göras. Viktigast just nu är att skapa goda förutsättningar
för Göta Lejons Kristi Himmelsfärds-läger och för uthyrningarna till andra föreningar i sommar
och höst.
Du är välkommen oavsett vilken kapacitet eller kunskap du har. Du kan komma för att kolla hur vi
har det med våra stugor och med omgivningarna eller bara för att fika eller äta i gott sällskap. Det
är förstås önskvärt att du anmäler dig med ett mejl till Bengt@Wackerberg.se eller per telefon /
sms till 0703–198918 senast torsdag 11/5. Barn är välkomna men då är det tillsammans med vuxna
anhöriga. Vi brukar börja med en fika vid 9-tiden och vi kommer att bli serverade en
lunch/middag. Vi avslutar vanligtvis ca kl. 17.
Vi försöker förbereda en del jobb men om någon vill ha en dialog runt detta är man mer än
välkommen att höra av sig till mig eller till ordföranden för Trollsjönäs; Lars Gabrielsson 0705–
151786. Vi vet att många jobb inte kan utföras genom att skjuta från höften utan att det krävs
förberedelser och upprepade insatser och väldigt gärna hoppas vi att du som läser detta kommer
den här gången och dessutom fortsätter att jobba i vårt gäng (eller på egen hand) en tid framöver.
Det finns vissa ramar men endast en som vi måste hålla oss innanför- den som säger att
Trollsjönäs skall vara en friluftsanläggning för utbildning och fostran av unga.
Bästa hälsningar och varmt välkomna!
Friluftsgården Trollsjönäs
Bengt Wackerberg
ps min vana trogen kommer jag att presentera en fågel - men denna gången på Trollsjönäs. / ds
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